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 نتفلا تاجک ۹۲

ةياور ف ) نا باتک 5 محرلا نجرلا هللا مس ( هلوق
 لاق « ةنتف عمه نكفلاو ۰ ةلمسدلا ريخأت لیصالاو ةع رک 

 قاطيو رانلا ناسنالا لاخدإ ىف لمعتسيو « هتءادر نم هتدوج ربظتل رانا ىف بهذلا لاغدإ نتفلا لصأ : بغارا

عو « + اوطقس ةئتفلا ىف الأ ل ىلاعت هلوقك باذعلا دنع لصحي ام ىلعو « ( كتنتف اوقوذ إل هلوقك باذعلا ىلع
 ىل

 کو یعم ربظآ ةدنثلا قو « ءاخرو ةدش نم ناسنالا هيلا عفدي امفو « « انوتف كانتفو ۷ هلوقك رابتخالا

نتغل اوداک ناو ( هلوق هنمو ې ةنتف ريخلاو رشلاب ولبنو 3 ىلاعت لاق الا یتا
 ةيلب ىف كنوعقوب ىأ چ كنو

 ةيليلا دیعلا نمو هللأ نم ةرداصلا لاعفالا نم نوكت ةئتغلا ًاضيأ لاقو 5 كيلا ىحوأ مب لمعلا نع كفرص ف ةدشو

وركسملا نم اهرغو ةيصحملاو باذعلاو لتقلاو ةيبصملاو
 ساو <« ةيكملا هجو ىلع ىهف هللا نم تناك ناف : تاه

 ل تقلا نم دشأ ةنتفاا و 3 هل وقک ةدتفرا عاقیاب ناسالا هللا مذ دف « هم ومذم یف هللأ صا ريغب ناسنالا نم تناك

لوقو 4 تانمولاو نینمولا أونتف نيذلا نإ) هلوقو
4 نوتفلا 1 ۳ هل وقو 3 نينتافب هيلع مآ ام ۳ ه

 هلوقكو 

 5 رابتخالاو ةبعا هتجرخآ مف تامدا مث 2 رامتخالا ةدتفلا لصأ : هريغ لاقو . 14 كونتفي نأ مرذحاو 0

مالاو رفکسلاک هيلا ليا وأ هوركم لک ىلع تقلط] مش 3 هورکسلا
 كلذ ربغو روجفلاو ةحيضفلاو قيرحتلاو 

 ( فصاخ کنم اوفظ نیذلا نييصنال 2 اوقناو  یلدت للا لوت ىف ءاج ام صاب - ۱

 نیز "نم ر ینلا ناك امو

 لاق ةكيام ىبأ نبا نع رع نب عفان املاح "یرتسلا نب شب انثالح هللا دبع نب لع اش - ۸

ف 6 ىلع در نم را یضوح ىلع انأ : لاق ىبلا نع ءا تلا 0
 6 یم : لوفأ ىلود ند سانب ذخ وی

 ىلع مجر نأ كب ذود انإ مما : كام ىأ "یا لاق . «یرتبل ىلع اوسم « یردنال : لايف

 نقف وأ انباقعأ

ع ةناوك وبا اح ليعامسإ ù یموم شی — ۰ 1۹
 دف لاف 2 لاق لئاو ىبأ نګ ةریذم ن

 لاف : ۳

 ٠ f سىس ۳ ۹۹ ۳ 3 3 . م 8 4

 :لرقأف ینود اوجاتخا مهرانأل ”تيوهأ اذ یتح کنم لاجر ىلإ نمفریل « ضوملا ىلع طرف انآ : هک ىبلا

 « كدمب اوت دحآ ام ىردتال : لوقيف « یاسا « بر ىأ

 لبس تع و لاق مزاح فأ نع نجرلا دبع نب 5 انث"دح رهکب نب يح شرم - ۷۰۵ 6 ۰

 ۰ 2 2 ۵ هم, و 5# نإ ع 5

 املظي مل هنم برش نمو هنم برش هدر نم ضوملا ىلع مط ر انا : لوقب هی ىنلا توس : لوقی دعس نا
2 ۳ 

 نب نامنلا ینعمسف مزاح وبأ لاق . «مهنیو يفي لا ( ىلوأ ردب و مرا ماوتآ لء ند ریا «أدبأ هدب
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 نتفلا باتك - ۲

 یردلنا دیعس نأ ىلع ديشأ اذ 8 او . لاق . مه : 2 تاقف ؟ الس یکی !لكه * : لاذ اذه مدح انأو شايع ىلأ

E۰ لوفأت ¢ كوم اود م یردنال "گكز| : لاقي 4 ییم معا ۱ لاو هيأ لب «  «J6 ىذعب 0 دی ن احس اقسم  

 لاقف - ةرصبلاب ىتعي - همدب نویلطت متم ج م م ةنيدملاب - ناّئع ىنعي - لتق ىذلا ةفيلخلا معيض ¢ :f هاچ ام هللا دمع ابأ اي لمجا ةصق ىف ىنعي - دياز إل ناق , لاق ريخشلا نب هللا دسبع نب فرطم قيرط نم رازبلاو دمحأ هجرخأ ام هيف درو : تلق . ( ةصاخ جنم اوملظ نيذلا نیبصل ال ةاتف اوقتاو : ىلاعت هللا لوق ىف ءاجام باب ) هّوق
 میانج ىلع مهقاعي یح مهف هللا سال اءابتا م ۵ عفشی لو منع ضرعأ نو نأ لتي هنأب مهضعب باجأ .دقف 0 بلقلا داقتعا نم ةعدب وأ ندلا لاعأ نم ةريمك ةيصعم را نکسل دتر مل نم اوناک ناو < مداعباو مهم ی ینلا یربت ىف لاكشا الف مالسالا نع دترا نم اوناك نا من أ نيروكذملا لاح هيلع لحام لصاحو « اومدحأ اهو 0 عق و « اولدبام ىردتال كنا و ديعس ىلأ ثيدح ىفو « اباخدي نم ةغص هنال ةنجلا لخدب هنأ نع وه لبق « أمظي مل نر ةياور ىف عقو « برش هدرو نم » لهم ثیدح ىف هلوقد « ةعباتم هنأ حضو دقو « عضوملا اذه یوس یراخیلا هل سیل و : تاق ٠ بئارغو دارفأ هل : یدع نا لاقو «مهج ىأرل هبسفي نم ىلع وعدي کم هتيأر نمم نبأ لاق ىتح موضع هيف ملكتف لصنتو رذتعاف ىديملا هيلع ماقف ةرخالا ىف هللا ةيؤرب قلعت ءىش ىف - ناک هنأ الا عيبا دزع ةي رهو « هوفآلا بقلف ظعاوم بحاص ناكو کم نكس یرصب رشد ؛ دلم هاي اهدعإ ءارلا كو ةلمبملا حتغب » وبأو ةمجعملا نوكسو ةدحوملا سکب وه «یرسلا نب رشب انثدح ه ءامسأ ثيدح ىف کک قاقرلا باتك ىف كلذ لبق « رشحلا باب ه ف ابحرش مدقتو قاقرلا باتك رخآ ضوحلا ركذ ىف تهدقت دقو ء هانعم نيرخ >الاو دوءسم نبا ظفل « كدعب اودحأ ام ىردتال كنا ر ابعيمج ىفو ديعس یآ ثيدح هعمو « هان دعس نب لبس تیدحو ؛ ثيدحلا « ماوقأ ىلإ نعفریاف ضوحلا ىلع مطرف انأ , هعفر دوعسم نب هللا دبع ثيدحو كثيدحلا « لامثلا تاذ سانب ذخؤيف ؛ ىلع دري نم رظتنأ ىضو> ىلع انأ و اعوفرم ر کی ىبأ تب ءامسأ ثيدح ركذ مث . كلذ نع ات ام ابلاغ نتفلا ناف تادحالاو ليدبتلا ىلع دعوا نم بابلا ثيدح هنمضت ام ىلإ ريشي ( نتفلا نم ) ديدشتلاب ( راذع للي ىنلا ناك امو) هلق هی دحأ دنع امهريشو ريرجو ةفيذح ثيدح نم دهاوش هلو « ىدع رخأ وهو ةريمع نب سرعلا ثيدح نم دواد ىلأ دنع وهو نسح دئسإ دحآ هجرخأ « ةماعلاو ةصاخلا هللا بذع كلذ اولعف رک نأ ىلع نورداق مو مهناربظ نيب رک للا اورب قح ةصاخلا لمعي ةماعلا بذییال لجو زع هللا نا لوقي لس هللا لوسد تمس ةريمع نب ىدع ثيدح نم دهاش رثآلا اذشو « باذعلا مهمعيف ممربظأ نيب ركسنملا اورش ال نأ نينمؤملا 0 لاق سأ بسبع نبأ نع ةحلط بأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا دنعو : هوحن ةبيش ىبأ نبا دنعو « لا موي مهتباصأف ةصاخ ردب لهأ ىف تلزن : لاق ىدسلا قیرط نم ىربطلا جرخأو « هريغو ىربطلا دنع ريب رلا نع ىرخأ قرط هلو هوحن هجولا اذه نم یناسألا هج رخأو « اه انصصخ ان انأ اننظ امو < رپ هللا لوسر عم م نينو ةيألا هذب انفوخ دقل : ریز لاق لاق ىرصبلا نسحلا قيرط نم ىربطلا جرخأو « تعقو ثيح ا تو ن اما ان بسحن نكن مس عن اول نيل يق ل ةت ارقا لا لوسد دع لر نا



 ۷۰٥۴۲-۷۰۵۷ ثيدحلا
 5 تف

بكسلا لهال هتعافش موم ق ملو خد نم عام الو
 رانلا نم نيدحوملا 9 دعت نوجرخف هتمأ سم م رئا

 لعأ هللاو
۳ ۳۳ 5 7 ۰ 

 « اجو رك ًارومأ ىدنب نورتس هي یبلا لوق بسا +

 « ضوملا ىلع ینولت 'ىح اوربصا : لس 'ىبلا لاف » ديز نب هللا دبع لاقو

دیر انثثح ۶ ”شعألا ادن لوح كيمدم نب ی انثدح دف شی — ۲
 لا دبع تمم » لاف بو ن * 

 ا لوس راي ان يمأت اف : اولاق . امورك ارومآر 2ا فب نور کدا : ب لل لوسر انل لاق + لاق
E 1 3 

 « کقح هَل اولَسو « مهقح مهيلإ ارد : لاق

V65 نع دملا نع ثراواا ديع نع دادسم ائ — 
 لاق و وبلا نع سابع نب نأ ِن 9 ءاجر 

ناطاسلا نم جرخ نم هن أف ؛ ربصیاف ا ۳۹ 4 هريمأ نم هرك نم
 » ةيلهاج ةئومإ "تام اربد * 

 ۳[ ۰۰ ما ىف هرط - ۷۰۰۳ ثيدحلا ]

 لاق ”ىدراطتلا ءاجر وبآ ین لد نامء یا ا ن# ریز نب راج اندح ناممثلا وبأ شی ل امنه:

لا ۽ ع lae 01 یر نا "نیا تم 2
ش هريمأ نم ىأر نم : لاق قلي ىب

 نم هناف ¢ هيا ربصولف 44ه ركب اي

 « ةيلهاج ةتيم تام الإ تاف اربش ةعاجلا ق راق
 عا را و

 رِبهَو نا ی دح ليعاعإ اشي بس ۷۰66
 ىلا نب ةدانج نع ديعس نب نان ع را نع ور نع

 نب ةدابع ىلع ایاخ و » لاق سا
 421 "كمفنب ثيدح 'ثادعت أ ”كحلصأ : ايا 7 صب رم وهو .تءاصاا

 6 هانميايف 3 ی لا اناعد : لاق « رس ین نم هرس

 0 سست اتمی! و +نآ انياع ذأ ۱0ت بس ۷۰
 ةر اواو انرسعو ادم 5

 ٤ ےس 4 وف [ ۷۲۰۰ : ىف هفرط - ۷۰ ۳ ا

 م نا

 نت لح ةر رع نب د اش - ۷
 ري > لب دیس هما نع 2 ئالام نب سنا ن نع ةداتق نع . ةيعش

- 

۵ 7 

 نورتس مدا ۳ لاق : ىنلمعتسأ و الف اس ما لوس راب : لاق 55 ىلا ی الحر
 ید,

 « ینو یتح اوربصاف « ةرثأ

 نورس هي یالا لوق باب ) هلوق
أ ىلاث ىقروكذملا نا ضعب ظفالا اذه ) ابن ورک ات | رومآ ىدعب

 ثيداح

هلأ دبع لاقو ) هلوق والا 34 ا ةتس یهو بابلا
 ةوزغ ف فذصاا هلصو ثيدح نم فرط وه ( خلا ديز نب 
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 .نئفلا بانک - ۲

 ' نورتس كنا ) هلوق . ةوبنلا تامالع ىف شيعالا نع ىروثلا ةياور ین هب حرصو دوعسم نا وه ( هللا دبع) هلوق ۰ بهو نب دیز ةياور لثم ةريره ىبأ نع مزاح ىلأ نع شمعألا نع ىلمرلا ىسيع نب يحي ةياور نم طسوألا ' ىف ىناربطلا هجرخآ رخآ خيش هيف شعاللل ( بهو نب ديز انثدح ) هلوق ' ىاثلا ثيدحلا . كانه هحرش مدقتو ' ,ضوملا ىلع قوقلت ىتح اوريصاف « ةرثأ ىدعب نوقلتس عنا » راصناللل لاق رل هنأ هيفو یزاغلا باتك نم نینح
 ناك نا هللا لوسر اب » لاق هنأ ىلاريطلا دذع قعجلا ةبلس نب ديزي ثيدح ىفف ؛ ممعتلا ىلع لديام درو دقف ء مالا ىلا نمل ةيسذلاب عيمج | بطوخو « 3 نوقلتس ,Sail راصنالا بطوخ هبذ راصنالل ظح الو شیرفب صتخ مالا ناك الو « هيلع رئاتسي ىذلا وه هادع نمو سالا لب نم رثأتسااف ء ضعب نود نب رج املا ضعبب صتخ و نیرجاپا ىلا ةبسنلاب مهب صتخم هناف مب صتخي نأ كلذب راصنالا ةبطاخم نم مرلي الو « هلبق ىذلا ديذ نب هللا دبع ثيدح نم هذخأ هنأكو راصنالا, صاخ هنأ ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو « نیبطاخا ىف مومعلا هرهاظ اذهو « منم اریخ کلدپ وأ کفاصنا مهمل ناب ىأ کل ینلا هللا ن ولأستو , ىروثلا ةياور ىف ( مكقح هللا اولسو ) هلوق . كلذ ومنو نييعتلا دنع دابجلا ىلا جورخلا ىف سفنلاو ةاكزلا ىف بجاولا لاملا لذب ىأ « يلع ىذلا قلا نودؤت » ىروثلا ةياور ىف عقوو . مع وأ مهب صتخي ناك ءاوس هضبقو هب ةبلاطملا مل بجو ىذلا ىأ ( مہقح ) ءاسمالا ىلا ىأ ( ميلا اردآ ) هلوق . كلذ عقد اذإ لعفن نأ ىأ ( انمأت اف اولاق ) هلوق . دوعسم نبا ثيدح ىف ام ىنعم هيفو ثيردحلا « نورثكيف ءافاخ نوكستسو « ىدعإ یال هناو « ىف هدعب ماق ىف تام انك < ءايبنالا مسوس ليئارسا ونب ناک , لاق هلوأ ىف ةدايز انه روصنم نع ليئارسأ نب ركذ ىف ىضاملا ةريره ىبأ تبدح قو « ةرثأ نم لدب اذبف تاداورلا ضع نم واولا تطقسو « ندا رومآ نم ىنعي (اهنوركنت ارومأو) هلوق یویند ظحب صاصتخالا ابلصاحو «هلبق ىذلا ثيدحلا حرش ىف ابحرشو ة رثألا طبض مدقتو ,ةرثأ » ىرولا ةياود ف( رثأ ىدعب

 ۳ عاام ميلو اولحام مولع ولا لاق ؟ میلتاقنآ ال ىذلا قلا ان وعذع و انيلع ىذلا قلاب نوذخأب ناما انيلع
 نروبيلطيف قوقحلا سانلا ءا رمالا جنگی 2 مهئارقو مهئامأ لبق نم: لاق ؟ نبأ نم: تاقف ؛ كدعب نم ةنلئفم كتمأ نا : لاقف لیربج ىناتأ » لاق هعفر رمع نع حارجلا نب ةديبع ىبأ نع ىنالوخلا لسم ىبأ قيرط نم ىليعامسالل هدنسم ف ر ثيدح ىفو « ةعاط نم ادب اوعونت ال و هلمع |وهركاف هنرهر اش عتالو نم میاد اذ و » دازو فیسااب د هل ةياور قو « ةالصلا اوماقأ ام ءال : لاق ؟ كلذ دنع مذپانن دف هللا لوسر اب انلق و ىنعملا اذه ىف ثب دح ىف هعفر كلام ن فرع ثيدح نمو « اولصام ؛ ال : لاق ؟ مهلتاقن افا : اولق . عباتو ىضر نم نكسلو 2 لس رکسآ نمو ءیر هرک نمف <« نوركشو نوفرعف ءا ما نوکیس م اعوفم ةيلس مأ ثرددح نم لسم جرخأو
 ريصلاو فکسلاب لاق ؟ م لس نم مس فم . : تلق . نواتفف دا شا ءال رم ءا را مد 5 نوذتفيف ماقوقح
 ىناعلا ۴ نيبجو نم سابع نبا ثد لح عبارلاو تل الآ ثيدحلا € هوکرت ه وعلم ناو هوذا م ىذلا اوطعأ نأ
 هناف د لسم دنع عقدو 3 ناطاسلا ةعاط نم ىأ (ناطلسلا نم جرح نم هنأف ( هلوق ۰ هيلع 3 ةيناثلا ةياورأا ۴ داز ( رصیلف ًاًئيش هريمأ نم هرك نم ) هلوق ٠ ناربع همساو یدراطعلا وه هاجر وبأو « ىناثلا دنسلا ىف روكذملا ناثع وبأ وه دعجلاو ء ليعس نبأ وه ) ثراولا دہع ( هلوق ۰ لوألا ق ةئعزملا ىعض وم ق عامسلاو ثيدحتلاب حيرصتلا
 ةمجعملا رسک 3 ارش 0 هلوقو 0 ةعامجا قراف نمد ةيناثلا ةياورلا قو 3 ناطاسلا نم جر سانلا نم نو | سل
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 ۷۰۵۷ ۰۷۰۵۲ ثيدحلا
۷ 

 دقع لح ىف:ىعسلا ةقرافلاب دارلا : ةرج نأ نبا لاق « هتب راع و ناطاسلا ةيصعم نع ةيانك ىهو ةدحولا نوکسو

 كفس ىلا لری كلذ ىف ذخالا نآل ء سس رادقم ابنع ىنكف « ءىش ىندأب ولو ریمالا كانا تاصح ىتلا تل

 لسم ةياور ىفو < ةيلهاج ةتيم تام الا تایف » ىرخالا ةياورلا ىف ( ةياهاج ةتيم تام ) هلوق ٠ قح ريغب ءامدلا

 تام نمو ؛ هل ةجح الو هللا قل ةعاط نم ادب علخ نم » هعفر رع نا ثيدح ىف هدنعو « ةياهاج ةتيم هتلس و

 ةعامج ا قرافام ىأ یراکنالا ماهنتسالا شعب انه ءان الا : ىفام رکا لاق « ةياءاج ةّديم تام ةعيب هقنع ىف سيلو

 دارملاو « نييفوكلا ىأر ىلع ةفطاع وأ ةدئاز الإ , وأ «ةردقم یبف ءام» تفذح وأ ءاذك هل ىرج الا دحأ

لهأ توك تولا ةلاح ملا رسكب یهو ةيلهاجلا ةتيملاب
 اوناک متال « عاطم ماما هل سيلو لالط ىلع ةيلهاجلا 

 هنأ هانعمو هرهاظ ىلع هيبشتلا نوكي نأ لمتعو « ایصاع ت و“ لب ارفاک تومي هنأ دارلا سيلو « كلذ ن وفرعبال

 «دارم ريغ هرهاظو ریفذتلا و رجزلا دروم درو كلذ نأ وأ , ایلهاج وه نكي ۾ نا و ىهاجلا توم لثم تومي

 نم مالسالا ةقبر علخ امنأكف اربش 2عامبا قراف نم , رخالا ثيدحلا ىف هلوق هبیستل ةيلهاجلاب دارملا نأ ديؤيو

صمو نابح ناو ةعزخ ناو یذمرتلا هجرخأ « هقنع
 ءانثأ ىف ىرعشالا ثراحلا نب ثراحلا ثيدح نم احح

 هسیفو جلعد نب دیلخ هدنس فو سابع نا ثبدح نم طسوالا, ىف یاربطلاو رازبلا هجرخأو « لیرط فک

 « راج ولو ناطاسلا ىلع جورا كرع قة ثيدحلا ىف : لاطب نبا لاق « هقنع » لدب < هسأر نم » لاقو « لاقم

 هيلع جورخلا نم ريخ هتعاط نأو هعم دابجلاو بلغتملا ناطاسلا ةعاط بوجو ىلع ءابقفلا عمجأ دقو
 نم كلذ ىف امل

 نم عقو اذإ الإ كلذ نم اونثتسي مو ءهدعاسي ا هديغو رخلا اذه مهتجحو « ءامهدلا نيكستو ءامدلا نقح

بج لب كلذ ىف هتعاط زوجت الف عيرصلا رفكسلا ناطلسلا
 ثيدحلا .هدعب ىذلا ثيدحلا ىف اک ايلع ردق نإ هتدماج 

 أ نبا وه ( ليعامسا انثدح ) هلوق « سماخلا
 ثراحلا نيا وه ( ورع نع ) هو . سیوآ

 انثدح و سم دنعو

و « جشألا نب هللا دبع نبا وه ( ريكب نع ) هلوق ٠ « ثراحلا نب وربع
 فع ) هلوق ۰ « ںیکب ىثدح د سم دنع

 ةدانجو «فيحصت وهو ةمجعملا نوكسو هلوأ رسكب خسنلا ضعب ىف عقوو « ةلمبلا نوكسو ةدحوملا مضإ ( رسب

 نأ ورع ىريخأ بهو نبا انثدح » حلاص نب نايثع قيرط نم لييعامسالا دنع عقوو < نونلا فیفختو جلا مضي

يم وهو تماصلا نب ةدابع ىلع انلخد ) هلوق . « هثدح ةدانج نأ هثدح ديعس نب رس نآ هثدح أريكب
 :انلقف ض

 حالصلاب هل ءاعدلا دارأ هنأ لمتحي « هللا كحاصأ , مطرقو « انثدح » لسم ةياور ىف ( ثيدحي ثدح هللا كحاص]

 هلي يتلا اناعد ) هلوق ٠ بلطلا حاتتفا دنع اهوداتعا ةلک یهو« كلذ نم معآ وأ هضرم نم ىفاعيل همسج ىف

 باتك لثاوأ ىف هحاضیا مدقت اک ةبقعلا ةليل ( هانعي بف
 ىأ ( انيلع ذخأ اف لاقف ) هلو . حيحصلا لوأ ناميإلا

ةعاطلاو عمسلا ىلع ) نيعلا حتفب ( انعياب نأ ) هلوق ٠ انيلع طرتشا ۱
 ةمجعملاو يملا حتفي ( انطشنم ىف )هل ىأ ( 

 من اب لمعلا نع نیزجاع ايف نوکسن ىتلا ةلاحلا فو انطاشن ةلا- ىف ىأ ( انهركمو ) امهثيب نوللا نوكسو
 ٠ هل

 لسكلا تقو ىف دارأ هنأ رهاظلاو : نيتلا نبا لاق « امتوهركي ىتلا ءایشالا دارملا نأ ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو

 ةدابع نع ةعافر نب ديبع نب ليعامسا ةياور ىف حقو ام هديؤيو : تلق . انطشنم هلوق قباطيل جور ىف ةقشملاو

 رسعل) ىف ةقفنلا ىلعو » ديبع نب ليعامسا ةياور ىف ( انرسيو انرسعو ) هلوق «٠ لسکسلاو طاشنلا ىف » دحأ دنع

 مدقت دقو ةثلثملاو ةزمهلا حتفب ( انيلع ةرثأو ) هلوق ٠ رکنلا نع ىهنااو فورعلاب رمال) ىلعو ه دازو « سیلاو
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 نتفلا باتك - ۲

 کنورمآپ ءارمأ fle نوكيس » هعفر ةدابع نع هللا دبع نب رهزأ قيرط نم ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ دنعو « هللا ىصع نمل ةعاط الف « نوفرعتام يلع نورڪنيو ن وركنت ام کنوفرمپ لاجر ىدعإ نم ؟رومأ ىليس » ةدابع نع هيأ نع هتیاور نم ماجلاو ىناربطلاو دحآ دنع ديبع نب ليعامسا ةياور فو « احاوب منإب كورمأي ملام » ةدانج نع *ىناه نب ريمع قرط نم دمحأ دنعو « احاوب هلل ةيصعم نوكيي نأ الا , ةروكذملا رضنلا ىبأ نابح ةياور ىف عقود یار مث ةمومضم ةلمبم داصإ « احارص ارنک ثيدحلا اذه ىف بهو نبا نع حلاص نب دمحأ ةياور نم ىناربطلا دنع عقوو : تلق. ءارلاب اهضعب فو واولاب لسم نم خسنلا مظعم ىف وه : یوونلا لاقو « ربظ اذا ءافخلا حرب لاقي نايبلا حاربلا ليقو « ءانب الو ايف سين ال ىلا ءارفقلا ضرالا حادا لصأو « ىنعملا اذه نم بيرق ووف ءارلاب هاور نم : ىباطخلا لاقو ةدودع ةزمه مث هلوأ مضب احاؤبو واولا نوكسب احوب زوج امنا : لاقو احاوب لئالدلا ىف تباث ركنأو « هربظأو هعاذأ اذا احاوبو احوب هب جوی ۶ ىثلاب حاب مهلوق نم ايداب ارهاظ ديري احاوب هلوق ىنعم : ىباطلا لاق ه ةلنپمو ةدحومب ( أحاوب ارفك اورت نأ الإ ) هلوق ۰ ماکحالا باتك ىف قأیسو « مثال ةمول هلا ىف فاخن ال انك اخيح قلاب موقن نأو » هيبأ نع ةدابع نب ديلولا ةباور ىف دازو « كربظ اوبرضو كلام | ولكأ ناو , دمحأو نابح نبا دنع ةدانج نع رضا ىبأ نابح ةياور ىف داز « ةعاطلا نع جورخ ديغب كيلا لصب نأ لا عطأو سا لب نظلا كلذب لمعت الف اقح رمالا ىف كل نأ تدقتعاناو ىأ كل نأ تبأر ناو» ةدانج نع ءیفاه نب ريمع قيرط نم دمحأ داز , ةرامإلاو كلما ىأ ( هلهأ رمآلا, عزاتنال نأو ) هلو ۰ موقح موعنم ولو ةعاطلا ماع لب میقوقح مهلاصي] ىلع فقوتت ال مهلع ىلوتي نمل مهتيعاوط نأ دارملاو « بابلا لوأ ىف اهطبض عضوم
 ربصلاب كلذ عوقو دنع مرمأو «هدعب عقب اما یویندلا طلا راثئتسالا نأو « نیلساا ةحلصم مومعل لب هتاذل كلذب هصخ هنأو « هنامز ىف عشیال كلذ نا هل نیمف ۽ هيلع هال و یذلا رثآ هنأ هنظ قف ةدارإ « ةرثأ ىدعب نورس » هلوقب ةيالولا بلط نع هباوج ىف سلاو « راصزالا بقانم ىف احورشم همای مدقت دقو « أرصتخم هركذ ريضح نب ديسأ نع سنأ ثيدح سداسلا ثيدحلا . هيلع جو رخلا بجيف رفكي نأ الإ عاملا حيحصلاو « هيلع جورخلا زاوج ىف اوفلتخاف الدع ناک نأ دعب اروج ثدحأ ناف « ءادتبا قسافل ةيالولا دقع زوحيال مهضعب نعد ٠ ريصلا بجاولاف الاو « بجو ملظ الو ةنتف ريغب هعلخ ىلع ردق نإ هنأ روجلا ءارمأ ىف ءابلعلا هيلع ىذلا : لاق ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو ٠ لعأ هللاو ارداق نراك اذا كلذ لحم و « فنع ديغب هل قلا تیبثت ىلا لصوتيو قفدب هيلع رکنب نأب ةيصعملا ىف هعزان ةيالولا ىف حدقب مل اذ « ةيالولا ادع امف ةعزانملا تناك اذا ام ىلع ةيصعملا ةياور لمحو نکا بکسترا اذإ الا ةيالولا ىف حدقي امي هعزانپ الف ةيالولا ىف ةعزانملا تناك اذإ ام ىلع رفكلا ةياور لمح ربظب یذلاو « رهاظلا رفکسلا ىف عقو اذإ الإ ناطلسلا لع ضرتعي الف « رفکسلاو ةيصملا انه هالاب دارلا : هريغ لاقو . ىهتنا متنك ائيح قحلاب اولوقو مهلع اوركسناف كلذ ید اذف ۽ مالسالا دعاوق نم هنودلعت اتفحم اركنم منم اورت نأ الإ مهلع اوضرتعت الو مقالو ىف رومالا ةالو ادع زانتال ثيدحلا ىنعمو « ةيصعملا انه رفكسلاب دارملا : ىوونلا لاق « ليوأتلا لمتحي مهلعف ماد ام مهيلع جورخلا زوحيال هنأ هاضتقمو « ليوأتلا لمتحال حيح ربخ وأ ةيآ صن ىأ ( ناهرب هيف هللا نم مدنع ) هلوق «٠ ةعاط مكيلع كئاوأل سولف نوركنتام نولعفيو نوفرعتال امي

 كن
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لت : هلل ینا رلوق بساپ - ٣
 هام ةءايغأ ىي ىلع ىتمأ ا

۳ 
 و 0 ۱ ۱ ۱ م ۵

 ا اش بس ۷6۸
ىح 2 و رم ای لد لوءاإ ن

ب ور# نب كوع نب 
بخأ : لاق لومس ن

 ید فر

 ته
2 ۳ 

لاح تیک 2 لاو
م 5 هر ره ىنأ مم س

لاب هلي "ین لد
ناوم :انممر ةنيدم

a هر ره ا لاق 1 
l:فداصلا  

 حک J ترو لاح وا اد هو تک ل اسم 7 2

 ةكاه : لوقي فودصلا
 هریره وبا لاتز ء ةلغ ماء هللا هما : ناورص لاقت « سارق نم 40۶ یادی ىلع ىتمأ

 ماشلاب اوكسلم نيج ناور ىب ىلإ ىلج عم جرخآ ترک . تال نالز ی نالف ینب لوفأ نأ تاش ول

رو أ di مار اف
مع اووکب نأ ءالؤو یس 5 لو 

 5 تأ ۳3 

 ا ىلا لوق باب ( هلوق
ةلرغأ ىدب ىلع یا كاله

سذلا ضمو ىف دأز ) ءابقس 
 لو « شرف نمو رذ یال خ

أ ثيد> نم بايلا ىف هركذ دقو ؛ مرکل عشب
نب ىلع نأ لاطب نا کذو « ءابقسو هلوق نردب ةريره ىب

 ديعم 

ك 1 ی هجرخآ
واأو ةعاطلا بات

وس ةياور نم ةيص
هر ره یآ نع كا

وور ىلع ۳ ظغاب 
رق نم ءابقس ةيلغ س

 ۰ شب 

لاور نم نادنزلام دحأ داء وهو : تلق
ره یآ نع ماظ یآ نع كاوس ة

یدد ىلع یمآ داف نأ ر ةرب
 نم هاپفس ةيلغ 

ايفس نع ىدبم ن نحرلا دبع نع دحأ ظنا اذه « شرف
ناوع وبأ هعب انو , ماظ نب هللا دبع نع كاس نع ن

 نع ة

ا ن دبز نع اضيأ دہ هاورو « ىلباسألا دنع لامس
 هظفل و « ها دبع » لدب « كلام , لاق نكس نايفس نع بايحل

 ٠ شيرق نم هاهفس ةللغ یدب ىلع ىمأ داسف : لات ب مماقلا وبأ ىح ىنريخأ ۾ ناور لوقي ةريره ابأ توس ر

 ظفاب هدروأ ینلا ثيدحلا ىف عقب مل: لاقف ىامركلا هيلع فقر مو « كام نع ةبعش قيرط نم هجرخأ اذكو

 . هطرش ىلع سيل هنكل ها ىف تبث هنأ ىلا راشأ وأ , هل قفتب مو کردتسیل هب بوب هلدلف , ءاهفس و

 نم ىراخيلا رک أ دقو دمتعلا وه ىناثلا : تلق
صت ) ةيليغأ ) ةمجرثلا ىف هلوق . اذه

 عا دحاوو مالغ عمج ةيلغ نيغ

 دی دشزل اب ملغ رل
تحي نأ ىلا دل وب نيد ىصال

عجو ملغ هريدصتو مالغ مل
ي و ةليغأو ةيلغو نايلغ ه

 اولوق

ا هنع هلقن اف ىدوادلا برغأو , ةيلغب هنعا وذغتسا مهن أك سابقلا هن وک عم ةيلغأ
 ةزمه ا حتفب ةيليغأ طيضف نيتلا ن

ساا لجرا ىلع قلطي دقو « ةمجعملا نيغلا نیک و
لغل اب هل أمدشت مالغ ةوقلا عحت

 دارملا ريثالا نبا لاقو « هتوق ق ما

لذلو ناییصلا انه ةءليغالاب
میلغلاو ىصلا قلطب دقو : تلق ۾ مث رخص ك

قعلا فيعضلا ىلع ريؤصتل ا 
 نيدلاو رس دتلاو ل

أ یا نم ءافاخلا ناف « انه دارلا وهو املدحي ناک ولو
سا نم مف نكي م ةيم

 نم كلذكو عولبلا نود رهو فاخت

عب دالوأ ةيليغالاب دارملا نوكي نأ الإ , لامعألا ىلع هورمأ
 « مهلا بسنف ميد داسناا عقوف فاختسا نم ض

ىلع لما ىلوآلاو
ب اند ( هلوق ۰ كلذ نم معآ 

يعس نس یک نب ر
 ف داز ) ورع نا ك

 دمحأ نع ةوبنلا تامالع

ص وع ( ىدج قريخأ ) هلوق ٠ « یومالا ی نب وربع انثدح و کلا درگ نا
 صاعلا نإ ديعش نب ورع نب ن

 ىف عقوف ىللعالا هدج دج ىلإ ی نب وربع نع ثراولا ديع نب دمصا) دبع ةياور ىف ىحن بسا دقو « ةيمأ نا

یدج تیمم صاعلا نإ یک ن ور أنثادح ر هتياور
اضيأ ادعت بساف « صاعلا نب دعس 

 « هدج دج دلاو لا 

ه دیعس نب وربع هوبأو
عيسأا دعب قشمدب هيلع جرخ امل ناورم نب كاا لمع و قدش الاب فورعلا و

 هلوق 2 ني

ه نآ ج اسااج تنك
انعم د) هلوق ۰ ةب واعم نمز كلذ ناك ( هری ر

علا ىبأ نب ملا نأ وه ) ناورم 
 نب صا

 یرابلا جی 979 ج ۲ م
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 نئفلا باتک - ۲ ۷

 اياب - وربع دلاو- صاعلا نب ديعسو ةرات ةنيدملا ةرمإ ةيوامل لي ناکو « كاذ دعب ةفالخلا لو ىذلا ةيمأ
 یف عقو دقو« و ینلا هب دارملاو ردقلا باتک ىف هنايب مدقت ( قودصملا قداصلا تعم ) هو ٠ ةرات ةيواعمل
 راكم هللا لوسر تعم و NANOS قل هللا لوسر لاق» لاق ةريرع اأ نأ رركذلا دمصلا دبع ةياور
 كاله » دمصلا دبع ةياور قو .« ا وهو « ىتمأ كاله , کلا ةياور ىف ( ىتمأ كله ) هلوق
 یدی ىلع ) ِهْلوق ۰ ةمايقلا موي لا ةمالا عيمج ال مهيراق نمو رصعلا كلذ لهأ انه ةمالاب دارااو « ةمآلا هذه
 كالهلاب دارملا هاج : لاطب نبا لاق « عمجا ةغيصإ « ىديأ » ىنيممشكسلاو ىسصخرسللو « ةيذثتلاب كالل اذك ( ةبلغ
 ذوعأ » هعفر ةريره ىلأ نع ۳1 هجو نم ةييش أ ناو دبعم نب ىلع هجرخأ ةريره ىبأل رخآ ثيدصح یف انيبم
 مومتیصع ناو مايد ىف ىأ - متکسله مومتعط نا : لاق ؟ نايبصلا ةرامإ امو اولاق ؛ نايبصلا ةرامإ نم هللاب
 ناك ةريره ابأ نأ » ةبيش ىبأ نبا ةياور قو « ام وأ لاملا باهذاب وأ سفالا قاهزاب ماي ايند ىف ىأ « ۶ وکلمآ
 ىف ناك ةيليغالا لوأ نأ ىلا ةراشإ اذه ىفو « نايبصلا ةرام] الو نيتس ةنس یک ردتال میل : لوقيو ق ةوسلا ىف یشع
 تامو ةيواعم هدلو ىلو مث تاهف نیتسو عبرأ ةنس ىلا قبو امف فلختسا ةيواعم نب ديزي ناف كلذك وهو نيتس ةنس
 سانلا كلم م ظفاب ةوبنلا تامالع ىف ةيضاملا ةرب ره یا نع ةعرز ىبأ ةياور صصخت ةياورلا هذهو « ربشأ دعب
 ببس سانلا نو l> مهنأ دار ماو ؛ ميلك ول منم ثادحالا مو شيرق ضم دارلا ناو « شیرق نم ی لا اذه

 امأو « لِي ببخآ 6 رمالا عقو دقو « نآفلا ىلاوتب طيخلا رثكيو سانلا لاوحأ دسفتف هلج ال لاتقلاو كلملا مب
 الو ممولخاديال نأ مهلازتعاب دارلاو « مب ىلوأ ناكل : هريدقتو باوجلا فوذحم « ممولزتعا سانلا نا وا و ۳ وق
 نم ذخؤيو . باوج ريدقت ىلا جاتح الف ىنمتلل «ول» نوکیا أ لمتحو « نتفلا نم مهنيدب اورفیو محم اولتاقي
 كاللا مومع ابنع ًاشذب ىتلا نتفلا عوقو ببس اهناذ ةيصعلا رابظ) ايف عقب ىتلا ةدلبلا نارجه بایحتسا ثيدحلا اذه
 هلوق . فلسلا نم ةعامج كلذ عنص دقو « ارابج ر کلا ايف منص ىتلا ضرألا رجم : كلام نع بهو نبا لاق
 دارلا رسفت ةياورلا هذهو « ةءليغأ نم مهيلع هللا ةنعل » دمصلا دبع ةياور ىف ( ةيلغ مهيلع هللا ةنعل : : ناورم لاقف )

 هلوق نم ةرصتخم اهنأ بابلا ةياور تلدف ةملكلا هذه ىلع رصتقا اذك «ةملغ ناورم لاقف د کلا ةياور ىف هلوقب
 . تابثتسالا الو بجعتلا درب لو « كلذ وحن وأ نون وعلم وأ هللا ةنعل مباع ةبلغ ريدقتلا ناكف ةبلغ مهياع هللا ةنعل
 شو نالف ىنب نم , ىليعامسالا ةياور ىف ) تلعفل نالف یو نالف ی: لوقآ نأ تنش ول : ةريره وبأ لاقف ) هلوق
 هيلا ةراشالا تمدقتو « هب ثدح ملىذلا باوجلا نم كلذ ناكو مهءامسأ فرعي ناک ةريره ابأ نأكو « تاقل نالف
 كلذلئاق (ىدج عم جرخأ تنکف) هلوق ٠ , موعلبلا اذه مععطقل هب تثدح ول » هلوق كانه مدقتو « للعلا باتك ىف
 ديعس لوح لتق امل مث « ماشلا ىلع بلغ امل ها عم ناكو و وربع نب ديعس هدجو ورب نب ديعس نب یجب نب ور
 تصخ امئاو ؛ 5 اولو امل اهريغو ىأ ( ماشلا اوكلم نيح) هلوق . تام نأ ىلا اهنکسف ةفوكلا ىلا ورم نبأ
 ىضاملا لاتحالا ىوقي اذه ( امادحأ انابلغ مار اذاف ( هلوق ۰ ةيواعم دبع نم مك اسم تناك اهنال رکذلاب ماشلا
 حصفب مل ةريره ىبأ نوک ةبج نمف ةريره ىلأ ثیدح دارملا ممآ ىف هددرت امأو « مهنم فلختسا نم دالوآ دارلا نأو
 ةراماو نیتسلا سأر ةريره ىبأ لوق هيلع لد م ديزي مهلوأ نآو « مهتامج نم نیروک ذاا نأ ربظي ىذلاو « مهتامسأب
 تنأ انلق » هلوقو « هبرانأ نم رغاصألا اهلويو رابكلا نادلبلا ةراما نم خويمنلا عزتني ابلاغ ناك ديزي ناف ناسا
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نگ هعابتأو هدالوأ كلذ هل لئاقلا 7 ملعأ
 ی ةلود رخاوأ ق هلم ردص لوقا اذه نأب رعشم اذهو « كلذ هلم عمم 

 نأ ىلا قب اذه وربع نب ديعس نأ رکاسع نبا ركذ دقو . كلذ هنم عمي نأ نح نب وربع نكمي ثبح ناورم

 ثيدحت نبب نأ لیعاعالا ةياور ىف عقوو « ةثامو نيثالثلا ليبق كلذو كالا دبع نب دیزب نب ديلولا ىلع دفو

 زم مدقت امل ةجح اضيأ ثيدحلا اذه فو : لاطب نبا لاق «ةنس نيعبس هدج نم هل هعاسو كلذب ی نب وربع

 مع جورح اب مرمأی و مهئابآ ءامسأو ءالؤه ءاعسأب ةريره ابأ لعأ لَو هتل « راج ولو ناطلسلا ىلع مايقلا كرت

 راتخاف «مهتعاط نم لاصتتسالا ىلا برقأو كاللا ىف دشأ جورخلا نوكل مهديأ ىلع ةمالا كاله نأ هرابخا عم

 مهنا رهاظلا نأ عم نيروكذملا ةلذلا ناورم نعل نم بجعتي : هب

ي مولعل مهيلع ةجحلا ىف دشأ نوكيل هناسل ىلع كلذ ىرجأ ىلاعت هلا نأكف هدلو نم
 ثيداحأ تدرو دقو « نوظعت

 صيصخت داراا لعلو ء ديج اهضءبو لاقم هيف ابلاغ هریغو ىفناربطلا ابجرخآ دلو امو ناورم دلاو محلا نعل ىف

 كلذب نيروكذملا ةيلغلا

 هلت . نرمالا رسأو نيتدسفملا فخأ

۳ 
 ۰ 5 ل - ی

 برتفا دق رش نم « بارعلل ليو : شي ىلا لون ا - ع

 و
۳ ۰ 

 ۶ ٠ ص هو

 ما تنب بنيز نع ةورغ نع ىره زا مه هنأ ةي نا أنك دح ليعامسإ نم كلام اش بس ۷۰ 0
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 ۳ دال سم رل لا طب ۱: تلاق اأ. ء لا طر شحج ةنبأ بنز معه هی مأ .ع ةماس

 مو ن ې هود نومك 4 قصر سحج هلا بلير نع » هبیب مان
- 

مو جوجأی مدر نم مويلا حتف « برتفا دف رش نم برعال ليو « ها الإ 4 ال : لوقب وهو ههجو
 جوجأ

ا رثك اذإ « ممن : لاق ؟ نوااصلا انيفو عالمنا : ليق  ةثام وأ نيمست نایفس دقعو هذه ثم
 ثل

 2 1 و
EF a e 

 و ت

 ان ربخآ یتا زرا ”دبع انربخأ دوم ی دحو ۰ ع یره زاا نع هنیوع نیا اين خي وا" شی — ۶

 4 ۳ ۳ ۰ و ۰ ب 5 4 ۶ هل ت

 ماطأ نم مطأ ىلع يي اثنا فرشأ : لاق ام ها یضر ديز نب ا قعو ةورع نع ىرهزلا نع رمعم

 مقوک کوب لالخ "مت نافلا ىرأل یناف + لاق . ال : اولاق ؟ یرآ ام ن ور له : لاقت ةئيدملا
 « رطقلا

 لخد نم لوآ مبنال ركذلاب برعلا صخ امن ( برتقا دق رش نم برعلا ليو لَم ىنلا لوق باب ) هو

 بذیز ثیدح امهدحآ : نيثيدح هف رکذو . مهيلا عرسآ كالملا ناك تمقو اذإ نتةلا نأب راذناللو « مالسالا ىف

ناسغ وبأ وهو هيف هخش لیعامسا نب كلامو « ةح رتال قباطم وهو شحچ تای
 اذه جيرخت راتخا هنأكو 0 ىدهنلا 

ل هنيبع نب نايفس عامسب هتياور ىف هصرصتل adic ثيدحلا
 هلوق ۰ ريوزلا نبا وه (ةورع نع ) هلوق 1 یرهزلا نم ه

 هلوق ۰ « هتثدح ةللس ىلأ تنب بنیز نأ ةورع ىتثدح » ىرهزلا نع بيعش ةياور ىف ( ةيلس مأ تنب بايز نع )

 ةنييع نب نايفس باححأ ضعب لاق اذكه « اهتثدح نایفس يأ تذب ةبيبح مأ نأ د بيعش ةياور ىف ( ةيبح مأ نع )

 ةببتق مو هل نئسلا ىف روصنم نب دیعس مهنمو لسم دنع دقانلا دمع نب ورع مو اذه ليعامسإ نب كلام م

 ف مدقت اذكمو تالق « هدنسم ین ددسم لاق اذكو 4 معن ىبأ ع ىنعقلاو ىليعامسالا دنع هلأ ديع نب نوراهو

م نیل باتک رخاوآ ف قأيو بيعش ةباور نم ةوبنلا تامالع ىفو ليقع ةياور'نم ءاین الا ثيداحأ
 ةياور 

۳ 



 نتفلا باتك ۱۳ ٩۷

 باز نع اولاقف ةبيبح رکذ هنع ةئيبع نبا با نم ةءاه داز ةبيبح دنسلا ف سيل ىرهزلا نع مهلك قيتع ىبأ ن لړ

 ورع نب ديعسو ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع لس هجرخأ اذكه « ةبيبح مأ ابمآ نع ةبيبح مأ تاب ةييبح نع ةيلس مأ تب
 تبح هيف اوداز : : سم م لاق « ىرهزلا نع نايفس نع مهتعبرأ ربع ىبأ نب ىحي نب درو برج نا ريهزو یعشالا

 دوج : یذمرثا لاق « نايفس رع ميلك دحاو ريغو یوزخنا نمحرلا دبع نب ديعس نع ىذمرتلا هج رخأ اذكهو

 یدنا لاق « ةئيبع نب تاغ نع ظافحلا نم دحاو ريغو ىنيدملا نب ىلعو ىديملا هاور اذكه ثيدحلا اذه نايفس

 رم ىنلا اتيدب ر امهو ةييبح نع ةيلس مأ تذيب باب ةوسأ عبرآ ثيدحلا اذه ىف یرهرلا نع تظف> : نايفس لاق

 لاقف ىديملا قيرط نم جرختسملا ىف معن وبأ هج رخ أو لب ی ىنلا اجوز امهو شحج تب بذیز نع ةبيح مأ نع

 اذه ىف ظفحأ و نايفس لاق ىديملا لاق : هزخآ ىف لاقو « ةبيبح مأ ابمأ نع ةييبح مأ تش ةيلبح نع هتيآور ىف

 نيتلثو شحج تنب بثیزو ةبيم> مأ هجاوزآ نم نیل طب ىنلا نيأر دق ةو عبرأ ىرهزلا نع ثيدحلا

 . همالك ىهتنا . « ةشبحلا ضرأب تام شحج نب هللا ديبع اهوبأ ةبيبح مأ تذب ةبيبحو ةملس مأ تاب بذيز هاتبيب ر
 ديبع نع قاسألا هجرخأو « ىمضجلا ىلع نب رصنو ىدامرلا راشإ نب ميهاربا ةياور نم اضيأ معن وبأ هجرخأو .

 ةدابزب ةنييع نبا نع مهلك صاع نب دوسلا ةياور نم ىليعامسالاو ةبيش ىنأ نب ركب ىلأ نع هجام نباو ديعس نب هللا
 نبا نع اذه ظفص فيك : ماع نب دوسلا ىل لاق لاق هللا دبع نب نوراه نع ليعامسالا قاسو « دنسلا ىف ةبيبح
 . ىنلا نك ردأ دق نیک ةوسن عبرأ نع ةورع نع یرهزلا نع انثدح هنکسل » لاقف ةبيبح صقنب هل هركذف ؟ ةنيبع

 سنور نب حرش هاورو تلق « ابطقسپ ةراتو اهرك ذي ةرات ناك نایفس نظأ ىنطقرادلا لاق « ضءإ نع نبض مللي لس

e :نمو یرهزلا نع تیللا نع ةناوع ىبأل هلثمو « نابح نبا هجرخآ شحج تب بنیزو ةبيبح طقسأف  
 هللا ءاش نا نتفلا باتكح رخآ ىف نتا حرش ركذأسو « رابخالاب هيف حرصو ىرهزلا نع ريثك نب ناملس ةياور
 رصتتف ةشبحلا ىلإ رجاه نميف ةبقع نب یسوم اهركذ هذه شحج نبا ریفصتلاب هللا ديبع تذب ةبيبحو « ىلاعت
 کحو « یشاجنلا هيلا اهربجو إب ىنلا ابجورتف مالسالا ىلع ةبيبح مأ تتيثو كانه تامو شحج نب هللا ديبع
 ابنع تور ىلا ريظن یہف ةريغص 7 ىنلا نمز ىف نوكست اذه ىلعف ةشبحلا ضرأب تدلو امنا ةبيبح نأ دعس نبأ
 ةروكذملا ةبيبح ةمع یه شحج تذب بذيزو « ةباحصلا راغص نم امهنم الك نأ ىفو هي ینلا ةبيب ر امهنم دک نأ ىف
 ةييبح ركذ» ۱ لسم ةياور نأ حارشلا ضع معزو « ةبيبح مأ ةافو لبق بيز ةافو تناكو اهتم نع ابمأ نع ةبيمح تور

 ظفاحلا عمج دقو« ابلع تہن ىتلا بيعش قيرط ىلع حاطب مل نم مالك وهو تاق « ىراخبلا قيرط عاطقناب نذؤت

 عسجو « ثيداحأ ةعبرأ هيفام ةلمجو ةباحصلا نم ةعبرأب ةلساسملا ثيداحالا ىف اءزج ىدزالا ديعس نإ غلا دبع
 تراصف ايسامخ ادحاو دازو اهردق هيلع دازف ليلخ نب فسو ظفاحلا مث یواهرلا رداقلا دبع ظفاحلا هدعب كلذ

 ةماسأ ثیدح ىناثلا ثيدحلا . ماكحالا باتك ىف قأيسو ةلاعلا ىف رمع ثيدح مث « بابلا ثيدح اأو ثيداحأ ةعست

 وبأ هجرخأو « ىرهزلا انثدح » ةنييع نب نايفس نع هدنسم ىف ىديملا ةياور ىف ( ىرهزلا نع ) هل وق « ديز نبا
 ىف ريع ىبأ نباو ىديجلا ةياور ىف ( ديز نب ةماسأ نع ةورع نع ) هلوق ٠ هقيرط نم مسم ىلع هجرختسم ىف معن .

 ٠ ناليغ نب وه « دوم انثدح , هلوقو « دز نب ةماسأ عم هنأ ةورع ىريخأ » یرهرلا نع ةئيبع نبأ نع هدنسم
 ىلع ) هلوق ولع نم علطا ىأ فرشآ نعم وهو « ىفوأ » رمعم ةياور ىف ىليعامسالا دنع قب ی ىنلا فرشأ ) هلوق
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( ةنيدملا ماطآ نم ) هلوق . جحلا رخآ ىف هنايب مدقت دقو نصجلا وه نيتمضإ ) مطأ
 نع ةوبنلا تامالع ىف مدقت 

 له ) هلوق ۰ رمعم ظفل انه هقاس ىذلا ظفللا نأ كلذ ىضتقاف « ماطالا نم مطأ ىلع » ظفلب دنسلا اذهب من یا

 قاف ) هلوق ٠ ةنييع نبا نع قرطلا نم ءىش ىف اهرآ ملم « رمعل اضيأأ ةدايزلا هذهو ( ال : اولاق ؟ ىرأ ام نورت

 دارلاو « نتفلا عقاوم یرال ی » نايفس نع ةبيش ىلأ نب ركب فأ ةياور ىف ( کت ویب لالخ عقت نتفلا یرال

 «برقآ وهو الاح نوکی نأ لمتحو نا لوعفم عقت : ییطلا لاق « ىحاونلا لالخلاو  طوقسلا عضاوم مقاولاب

 یییمشکسلاو لمتسلا ةياور ىف ( رطقلا عقوك ) هلوق ۰ انايع كلذ ترصبأف ىل فشك ىأ رظنلا ىنعم ةيؤرلاو

 ااو « جحلا رخآ ىف ةياورلا هذه ىلع مالكلا مدقت دقو « رطقلا عقاوك » ةوبنلا تامالع ةياور ىفو « رطلا ,

 لمجاب لاتقلاف « كلذ دعب دالبلا ىف نتفلا ترشتنا مث ءا ناك هنع هللا ىضر ناع لتق نال كلذب ةئيدملا تصتخا

 انا رصعلا كلذ ىف عقو لاتق لكو نيذصب مكحتلا ببسب ناك ناورهنلاب لاتقلاو « ناثع لتق ببسإ ناك نیفصر و

 هتيل وتب هيلع مث هئارمآ ىلع نعطلا هبابسأ دشأ ناك نامع لتق نا مث . هنع دلوت “یش نع وأ كلذ نم ءىث نع دلوت

 ةنتفلا نا یتالا ثيدحلا نيبو بابلا ثيدح نيب ةافانم الف قرشملا ةبج نم یهو قارعلا نم كلذ أشنام لوأو « مل

 لاق « اهتابج ضعب ىف ولو ابمع ةئيعم ضرأ ىف عقو اذا هنال ممعتلا ةدارال رطملاب هيبشتلا نسحو « قرشملا لبق نم

 . تبرأ تبث دقو » مهلع مجبت نأ لبق اوبوتي ک ةعاسلا مايق برق بنيز ثيدح ىف لإ ىنلا رذنأ : لاطب نبا

 ىلع عستي حتفلا لزي مل متلي هنمز ىف ردقلا كاذ مهمدر نم حتف اذاف ةعاسلا مايق برق جوجأمو جوجأي جورخ

 : لاق « متءطتسا نا اوتوم « برتقا دق رش نم برعلل ليو , هعفر ةريره ىلأ ثيدح ىف ءاج دقو « تاقوالا م

 ةماسأ ثيدح ىف رخآو « اهترشابم نم اریخ توملا لعج ثيح امف ضوخلاو نتفلا نم ريذحتلا ىف ةياغ اذهو

 اهرش نم ةاجنلاو ربصلا هللا اولأسيو امف اوضوخي الف اهل اويهأتيل تويبلا لالخ نما عوقوب

 ها «یرهزلا نع رمعم انثلح یلعالا دبع ان ربخآ دیل وا نب شايع ۰ ۵
 هه ىلا نع» دیعس نع ىرهزلا نع روعم انثد> ىلع دع انربخا ديل ولا ن شايع شم بس ۷۸

1 2 2 4 . 

 لوسراپ : اولاق . جئرحلارثكيو ”نتفلا رهظت و « حشا قايو « لمعلا صقنیو «نامزلا براقتي : لاق هب ینا نع

 « لققلا "للا : لاق ؟ وه اعأ ءا
o n tk0 2 ۶ ۳ تی  

 هی ىبلا نع ةريره لأ نع ديح“ نع ٌئرهزلا نع » ىره لا یخ نباو ”ثرلاو ساوبو بیش لاقو
 2 . هه 5 4 01 ۾ 4

 شعالا نع یمو» ن هللا دیبء الح ددم اشو — ۱۷۰۲۱۳ م ۴
 رلبغ مم تنف » لاف _قيقش نع

 م < م ۳ ۶ مے 6 1 ۰ ۰ م

 ۱ « لتقا جرفاو . جارها اهيف

 [ ۷۰۳۰ 4 7١54 ىف هافرط ۷۰3۳ ثيدحلاو ۷۰۹۹ : ىف هفرط ۲ ثيدحلا ]

 یوم وبأ و هللا دبع ساج » لاق ینیمش فرح "شعالا ان لح ۳ ای دحر صفح ی رج اشو - ۵



 شا باک - ۲ ۱ ١
 هریک بو «لبجلا اهیف ل زعي و ؛ ملا امر عقاري مایا ةعاسلا یدب نيب نإ : هب ىبذلا لافىموم وبآ لاقف ادستف
 » لتقلا جرحلاو . جرحلا ايف 0 4 4

wwیو هللا دبع ”مم”سلا+ ىنإ » لاق لئاو ىلأ نع شعالا نع ثريرج انث دح بی اشو - ۵۰ 8 4 ۶ 2  
 . تقلا ةشبملا ناساب ج را . هلثم « . . مب یبلا تم : ىسوم وبأ لاقف «امهنع هلآ يضر ىموم
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 (شابع انثدح ) هلوق « ةريره یآ ثا دح لوألا ثيدحلا - ثيداحأ ةثالث هيف ر 3 ) نقلا روبظ باب ) هلوق
 بيسملا نبا وه ديعسو ؛یرصیلا ةلمبملاب یاسلا ىلعألا دبع نبا وه لعالا دبع هخيشو « ةمجعمو ةليقث ةيناتحتب

 نم ىليعامسالا ديع اذكو 1 هام نا ةا روكذملا لعالا دع نع هل هتياور ف ةيش ىبأ نإ ركب وبآ هبسل و ۱

 نكسا ركب ىلأ نع راسم دنع وهو « رمعم نع مک داور ىبأ نب ديجلا دبعو دحاولا دبعو ىلعألا دبع ةياور

 هلوو.هيف ةغل یهو « نمزلا و ىسخرسلا ةياور قو « رثكأللل اذك ( نامزلا براقتي ) هوو . هظفل قسي مل

 نع یرهرلا نع بيش ةياور ىف هلثفو « « لمعلا ٠ یخرسلاو ىلمتسملا ةياور فو « رک الل اذك ( ملا صقنيو )
 - «ملعلا ضبقب و » قيرطلا هذه ىف یرهرلا نع سنوي ةياور نم هدنعو « ملسم دنع ةريره ىبأ نع نمحرلا دبع ن؛ ديمح

 ظنفاب هاور نم ةياور ديؤت یهو نتفلا باتنک رخاوأ ىف قأيس اک ةريره ىبأ نع جرعالا ةياور ىف هاشم عقوو 3
 , جرا رثكيو ) هلوق . <« معلا عفريو لبجلا لزني » ظفلب هدعب ىذلا ثيدحلا اضيأأ هديؤيو « لمعلا صقنيو »
 تعقوو ؛ وه ءىش ىأ هلصأو ةفيفخ مه اهدعب ةريخآلا ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب ( وه ام هللا لوسر اي اولاق
 ةياور قو . ءىش ىأ عضوم ىف ؟ شيا اولاق م ءايلا فيفختب مهضعب هطبضو « ملا دب فلأ ريغب رثكألل
 رثك أ ةياور هذهو «؟ جرحلا امو هللا لوسراي, اولاق » ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ ةياور قو« ؟ وه امو » ليعامسالا
 لتقلا : لاق ؟ وه شيا هللا لوسراي لیق ١ دواد ىبأ دنع سنوي نع دلاخ نب ةسبنع ةياور قو « ىرهزلا با
 ريسفت نأ ىف رص ( لتفلا لتقلا لاق ) لوق .  بذکلاو لتقلا , دوعسم نبا نع فارطلا ةياور قو « لتقلا
 ىف مدقت دقو < ةشبحلا ناساب هنوك الوافوقوم ةياورلا هذه ريغ ىف هثیج كلذ ضراعب الو « عوفرم جرا
 براقتب » ةلوق نود بابلا ثيدح وحن ركذف « ةريره ابأ تعم و رع نب هللا دبع نإ لا قيرط نم معلا ب اتک
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 ؟ جرملا امو هللا لوسراي لبق ه هرخآ ىف لاقو « لبجلا ربظيو , هيف دازو « مشلا قلبو » هلوق نودو « نامزلا

 ضعب ظفح مل ام ةاورلا ضعب ظنغ قطنلاو ةراشالا نيب عمج هنأب عمجيف «لتقلا ديري هنأك ابفرغ هديب اذكه لاقف

 ثيدح نم نسح دنس ینازطلاو دحأ هجرخأ اف جرفا مايأ ريسفت ءاجو « ةروكذملا رومالا ىف مهل عقو اك

 « الف ىح باطخلا نیاو امأ : لاقف : تربظ نتفلا ناف « هللا قتا ناملس ابأ اي : هل لاق الجر نأ » ديلولا نب دلاخ

 الف رشلاو ةنتفلا نم هب وه ىذلا هناكمب لزنام لثم هب لزني مل اناكم دحي له ركفيف لجرلا رظنف «هدعب نوک اما

 ديزي نبا ىنعي ( سنوي لاقو ) هلوق ٠ « جرفا مايأ ةعاسلا یدب نيب یر هلا لوسر ركذ ین مايألا كلتف « دجب

ا نع یرهزلا ىخأ ناو ثيللاو ةزمح ىبأ نبا نمی ( بيعشو )
 نع فوع نب نمحرلا دبع نبا ىنعي ديح نع ىرهزل

 اديمح ىرهزلا خيش اولعجل « ديعس رع ىرهزلا نع , هلوق ىف ارمعم اوفلاخ ةعب رالا ءالؤه نأ ىتعي « ةريره ىنأ

 ىف بيعش قيرط لصوو انه رمعم قيرط لصو هناف « ناحيم نيقيرطلا نأ یضتفی ىراخبلا عيفصو « اديعس ال

 ٠ نيخيش نع هدنع ثيدحلا نوكيف ثيدح بحاص ىرهزلا نال « حدقي ال كلذ نأ ىأر هنأكو « بدالا باتك

 ؛ خويشلاو ثيدحلا ةرثك ىف ىرهزلا لثم نوكي نأ الإ هخيش ىف هيلع فلتخا نم لك ىف هدارطا كلذ نم مراب الو

 امأف « هتركذ امل ةحصلا نع ةعوفدم رمعم ةياور تسيلو « حجرأ هعبات نمو سنوي ةياور تناكل كلذ ال ولو

 ىلع « نئفلا ربظتو » مدقو « معلا ضبقيو » هظفلو هنع بهو نبا قيرط نم تركذ اک لسم اباصوف سنوي ةياور

 بأ نب ليبس ةياور نه هل هلثدو . لتقلا ظال دركي لو « لتقلا : لاق ؟ جرما امو اولاق  لاقو < حشلا قايو »

 دواد وبأ هجرخأو « هيلع ارصتقم هركذف , جرهلا رثكي ىتح ةعاسلا موقتال » هعفر ةريره ىلأ نع هببأ نع حلاص

 ىف فنصملا اباصوف بيعش ةياور امأو ۾ ملعلا صقنيو م ظفلب ديزي نب سنوي نع دلاخ نب ةسبنع ةياور نم

 «ملعلا» ینهیمشکسلا ةياور ىفو « لمعلا صقنيو نامرلا براقتي » هتباور ىف لاتو هلع نالا بأ نع بدالا باتك

 ةياور امأو « نمحرلا دبع نب دیمح ینثدح » یرهرلا نع بیعشو سنوي قياور ىف لاقو ؛ رمعم ظفل لثم قابلاو

 نبأ ةياور امأو « بهو نبا ةياور لثم هب هنع خاص نب هللا دبع ةاور نم « طسوالا» ىف ىناربطلا ابلصوف ثيللا

 نع رباج نب ديزي نب ندحرلا دبع نع دلاخ نب ةقدص قرط نه «طسوألا و ىف اضيأأ ىلا ربطلا ابلصوف ىرهزلا ىخأ

 بهو نبا ظذل لثم هظالو ءةريره ابأ تعمسو هتياور ىف لاقو لسم نب هللا دبع نب دم همساو یرهزلا یخ نبا

 هبنم نب مامهو بوقعي نب نمحرلا دبع ةياور نم ماسم هجرخأو « ؟ هللا لوسر اي جرحلا امو انلق م لاق هنأ الإ

 اوركذي مل مین ريغ نمحرلا دبع نب ديمح ثيدح لثم لاق ةريره يأ نع ميتال ةريره بأ ىلوم سنوي ىبأو

 ةريره ىلأ نع ءاج دقو « نمرلا برتقیو ماعلا ضبقي ه هلوأو مامه ظذل دمحأ قاسو : تلق . < حفلا قلو »

 بز ىرخأ قيرط نم

 اولاق « توحتلا ربظتو لوعولا كلبتو نئاخلا نمتؤيو نيمالا نوخو لخبلاو شحذلا ررظب ىتح ةعاسلا موقنال «

 سالا ماذقأ تت اوناك نءذلا تودتلاو مهفارشأو ساناا هوجو لوعولا لق ؟لوعولاو توحتلا امو هللا ل وس راب

 انابنأ» كلذك دازو هوحن « ةعاسلا طارشأ نه نأ لوقی ةريره ابأ تعمس» ةمقلع ىبأ قيرط نم هلو ۾ مهب ماعي سيل

 ةضماغلا تولا لهأو لاجرلا لوف : لاق ؟ توحتلا امو انلق < معن ل ؟ یم ند هتعمس دوعسم نب هللا دبع

 هعفر هنع دیبج نب ديعس قيرط نم « طسوألا » ىف یناربطلا جرخأف « ةروكذملا رومالا ىف ةدا

 هلوق ريغ ريسفت ىلإ جاتحيام ثيدحلا اذه ىف سيل : لاطب نيا لو < ةا سلا 5 ويبلا لهأ لة لوعولا امو انلق



 نئفلا باتک - ۳ 00 ۷۱۹

 ا ینو الو فورعع صأي نم مهيف نوکیال ىتح نيدلا ةلق ىف هلهأ لاوحآ براقت مع هللاو هانعمو نامرلا براقتي
 ىنعي اوک۔اھ اوواست اذاف اولضانتام ریخ سانلا لازال ثيدحلا ىف هاج دقو « هلهأ روبظو قسفلا ةبلغل رکنم نع

 كربتیو مهئارآب ینشتسیو دئادشاا دنع مهلا أجاي هللا نم فوخو حالصو لضف لهآ مهیف ناك ام ریخت نولازيال

 « لبجلاب اضرلاو ةصاخ للعلا بلط كرت ىف هانعم نوكي دق : ىواحطلا لاقو ٠ مراثآو مي وقت ذخ ویو مهئاعدب

 نوواسقی امناو ۽ اع لع یذ لك قوفو ب ىلاعت لاق توافتت ملعلا جرد نال ملعلا ىف نوواستیال سانلا نآل كلذو
 اذه هنمضت ام عيمجو : لاطب نبا لاق ه ابا دقفي معلا دقفي تسح هترثكو لبجلا ةبلغ ديري هنأكو « الابج اوناك اذإ

 لتقلا رثكو نتنلا تمعو بولقلا ىف حشلا قلأ و لبجلا ربظو ملعلا صقن دقف انايع اهانيأر دق طارشالا نم ثيدحلا
 ال ىتح كلذ ماكحتسا ثيدحلا نم دارلاو «هلباقم دوجو عم ریثکسلا هنم ناك هدهاش ىذلا نأ ربظب یذلا : تلق
 كلذ نم منع الو « فرصلا لبجلا الإ قبب الف ملعلا ضبقب ريبعتلاب ةراشالا هيلاو « ردانلا الإ هلباقي ام قبب
 دنس هجام نبا هجرخأ ام كلذ ديؤيو : كلوآ ىف نيرومغم ذئنیح نون وكي مهنآل معلا لهأ نم ةفئاط دوجو
 الو كسن الو ةالص الو ما رص اد ىردي ال ىتح بوثلا ىثو سردپ 0 سردي » لاق ةفيذح نع ىوق

 باتك رخاوأ ىف كلذل اديزم ركذأسو تبدحا , ةيآ هنم ضرالا ىف قبب الف ةليل ىف باتكلا ىلع ىرسيو ةقدص

 نم بهذيف اليل هيلع ىرس ۶ ربظأ نيب نم نآ رقلا نعزتماو » لاق دوعسم نب هللا دبع نع ىناربطلا دنعو « نئفلا

 باتك ىف ارهاظ هضراعم نایب یتایسو فوقوم هنكل حح هدنسو ,ءىث هنم ضرالا ىف قبي الف لاجرلا فاوجأ
 دبع نم اهيدابم تدجو ةروكحذملا تافصلا نأ عقاولاو « تافصاا قاب ىف لوقلا اذكو « امهنیپ عحلاو ماكحالا

 دقو « هتررق ؟ كلذ ماكحتسا ةعاسلا مايق هقع ىذلاو « ضعب نود نكامألا ضعي ف رثكست تراص مث ةباحصلا

 عيمج ىف دايدزا ىف ةروكذملا تاذصلاو ةنس نيسخو ةئائاث وهن لة اد لاطب نبا هيف لاق ىذلا تقولا نم ىضم

 ىلاو « اات ىتلا ىف ريثكلا صقنلا ربظ ةقبط تضم املك و « ضعب ىف ابضعب کیو ضعب ىف اهضعب لقب نكل دالبلا
 نع لاطب نبا لقن مث « هنم رش هدعب ىذلاو الإ نامز یتا ال , هدعب ىذلا بابلا ثيدح ىف هلوقب ةراشالا كلذ

 نم دحأو سنأ ثيدح نم ىذمرتلا هجرخأ ىذلا ىنعي رخالا ثيدحلا ىف روكذملا نامزلا براقت ىنعم ىف ىباطخلا

 مويلاك ةعمجاو ةعمباك ربشلاو ربشلاك ةنسلا نوکستف نامزلا براقتي ىتح ةعاسلا موقتال ه اعوفرم ةريره ىبأ ثيدح
 هنأ مع هقاو ديري « شيعلا ذاذلتسا نم وه ىباطخلا لاق « ةعسلا قارتحاك ةعاسلا نوكتو ةعاسلاك مويلا نوكيو

 « هتدم رصقتست و كلذ دنع شيعلا ذلتسيف امف لدعلا ةبلغو ضرالا ق.ةنمالا عوقوو یدبلا جورخ دلع عقب

 هبقعتو « ترصق ناو هورکسلا ةدم نولیطتسیو تلاط ناو ةاخرلا مايأ ةدم نورصقتسي سانلا لاوقامو

 هليوأت ىلا ىباطخلا جاتحا امنا : لوقآ و . امهريغو جرما ةرثكو نتفلا روبظ نم هتاوخآ بسانپ ال هنأب ینامرکلا

 ص ةعرس نم دجن ناف اذه اننامز ىف دجو دق ثيدحلا هنمضت ىذلاف الو « هنامز ىف صقنلا عقب مل هنال رکذ مب

 هک رلا عزت دارملا نأ قحلاو « ذلتسم شيع كانه نكي مل ناو اذه انرصع لبق ىذلا رصعلا ىف هدجن نكن ملام مایالا ٠

 ليلا ءاوتسا نامزلا براقت ىنعم : مهضعب لاقو . ةعاسلا برق تامالع نم كلذو نامزلا نم ىتح ءىش لک نما
 . ىضم اف هنايب مدقت اك « بذکست نمؤملا ايؤر دكست مل ناهرلا برتقا اذا » هلوق ىف هولاق ام اذهو تلق « رابنلاو

 نم راهلا برشو ةعاسلا مايق برق رصقت راهلا تاعاس نأ بابلا ثيدح ہم أ ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو ١



 ۷۱۷ ۷ باور ثيدحلا

 یوونلا لاق . مدقت اک هراهنو هليل نامزلا نم ةكربلا عزت دارملا لب هل ینعمال راهنلاب كلذ هصیصختو « یبتنا ليللا

 ةعاسلاب عافتنالا ردقب هب عانتنالا ريصي الثم مریلا نأو هيف © را مدع هرصقب دارملا : هريغو ضايعل اعبت
 رصق « نامزلا براقتي » هلوق ريسف# ىف لبق دقو « ثيداحألا ةيقبل قفوأو ةدئاف رثكأو ربظأ اذهو اولاق « ةدحاولا

 رشلا ىف مهاوحأ براقت لبقو « ابابق ىلا ةقبطلا نم !رامعأ رصقأ ةريخالا ةقبطلاف ةقبط لك ىلإ ةبسنلاب رامعألا

 هيلا حنج ىذلاف « مهفلاو للعلا ىف نوواستيال سانلا نأب جتحاو « یواحطاا رايتخا اذهو « لبجلاو داسنااو

 جرخ مث » جرما اهنع اثني الوأ نتفلا روبط نوكحيف بترت ال واولا نإ لوقن نأ الإ « هعم ركذ ام بساني ال

 ثيدح ىف عقوام ىلع هرصق نامرلا براقتب دارملا نوكي نأ لمتحي : ةره ىبأ نبا لاق . نمالا لصحیف ىدملا

 ابونعم نوکی.نآ لمتعو ايسح نوكي نأ لمت< رصقلاف اذه ىلعو « رپشلاک ةنسلا نوکست ىتح ةعاسلا موقنال »

 فرعي ربظ ذنم ةدم هلف ىونعملا امأو « ةعاسلا مايق برق نوکست ىتلا رومالا نم هلعلو دعب ربظي لف ىسحلا امأ

 لمعلا نم غلبي نأ مدحأ ردقيال مهسفنأ نودج مهنإف ىويندلا ببسلا لهأ نم ةنطف هل نمو ىيدلا علا لهأ كلذ

 ناعالا فعض نم مقوام بیس كلذ لعلو « هيف ةلعلا نورد الو كلذ نوکشیو كلذ لبق هنولهعب اوناک ام ردق

 قخي الام هبشلا نمو شا مارحلا نم انف تاوقالا كلذ دشأو . هجوآ ةدع نم عرشلا ةفلاخلا رومالا روپظا

 ىف 5 را نأ عقاولاو « ىلابي الو هيلع مجه ءىش ليصحت ىلع ردق امیمو ءیث ىف فقوتبال سانلا نم اریثک نا ىتح

 كلذل دهاشلاو « ىبنلا بانتجاو ملا عابتاو نامالا ةوق قيرط نم نوكي امنا تبنلا فو قزرلا ىفو نامزلا

 لاقو . اصخلم ىبتنا  ضرالاو ءامسلا نم تاكرب مع انحتفا اوقتاو ارنمآ ىرقلا لهأ نأ ولو إل ىلاعت هلرق

 براقتيف ضارقنالا ىلإ نورفلاو ءاضقنالا ىلا لودلا عراست نامزلا براقتب دارملا نوکی نأ لمتح : ىواضيبلا

 اضيأ فلتخا دقف « لاق اک سياف ریست ىلإ جاتحتال ثيدحلا ةيقب نا لاطب نبا لوق امأو « مهمايأ ىنادتتو مهنامز

 تومي معلا صقن ليقو « الثم نایسنلا هيلع طب نأب ملاع لك لع صقن دارملا ليقف « للعلا صقني » هلوقب دارلا ىف

 ةيسذلاب نوكي نأ لمتحيف لمعلا صقن امأو « دليلا كلت نم معلا صقن هريغ هفاخي ملو دلب ىف ملاع تام املكف هام

 ىف ةنايلا روبظ هب داري نأ لمتحيو , هتدابعو هداروآ نع هلأ بوطخلا هتمهد اذإ لماعلا ناف  درف درف لكا

 یونعلا امأو « ةرورض نیدلا صقن نع أشني ىسحلا لمعلا صقن : ةرمج ىبنأ نبا لاق . تاعانصلاو تانامالا

 « اهسذج ىلإ نحو ةحارلا ىلإ ةلايم سفالاو « لمعلا ىلع دعاسلا ةلقو معطلا هوس بپسب للخلا نم لخدیام بسحبف

 باتک ىف هيف لوقلا طس قأيسف معلا ضيق امأو . نجلا نيطايش نم رضأ مه نيذلا سنالا نيطايش ةرثكلو

 0 مهاوحأ فالتخا ىلع سانلا بولق ىف هؤاقلإ دارللف « حشلا قليو » هلوق امأو . ىلاعت هللا ءاش نا ماصتعالا

 كلوي ىتح هلامب ىنغلا لخبيو « هريغ ملعت كرتب ىح هتعانصب عناصلا لخبيو « ىوتفلاو ملعتلا كرتيف هملعب ملاعلا لخبي

 نم هلوأ مضب « قلي » تایاورلا ىف ظوفحاو . ادوجوم لزب مل هنال حشلا لصأ دوجو دارا سيلو « ريقفلا

 قلتي ىأ فاقلا ديدشتو ماللا حتفب نوكي نأ لمتح و فرا اذه ةاورلا طبضت ملىديملا لاقو « ىعابرلا

 ىح لا دسفت اففخم ماللا نوكسب ةياورلاو : لاق € نورياصلا الإ اهاةليالو و هلو بق ىف اك هب ىصاوتيو عتیو

 ءاقلالاب دارملا سیلو : تلق . مذلاب ءینی ثيدحلاو احدم ناكو ادوجوم نكي مل كرت ولو كرا ىنعم . ءاقلالا نال

 ىديملا لاق ( ميرك باتك ىلا ىتاأ ىلا إل هنمو ممیولق ىف عقوي ىأ مييلا ىتاي هنأ داراا امناو ؛ هنوقاي صانلا نأ انه

 یرابا حض ۱۳ ۲۳-۰



 و ی کو ها ی بک حس سس ی چ نا باتك - ۲ ۱۸
 ىنعملاو « امقتسم ناكل ءافلاب ةياورلا تتبش ول : تلق ءادوجوم لزي مل هنال مقتسي مل فرفختلا عم ءاغلاب لبق ولو
 روكي نأ زوج : ةركذتلا ىف یطرقلا لاقو . هيلا ةراشالا تمدقت اك دحأ لك دنع اضيفتسم اريثك دجوي هنأ
 الو ءدمي الف هتقدص لبقي نم لاملا اذ مهي ىتح هتضافاو لالا ةرثك لجأل كل ی ىأ ءافلاو ماللا فيفختب « قاي »
 رهظتو » هلوق امأو . هيلع درب ام مدقت دقو «هب مزج اذك « اد ترم لار اهدا دو ندع نوک نأ و
 اماع حشلا ءاقلا نوکی نأ لمتع : ةرمج ىلأ نیا لاق . ناعتسملا هللاو اهب متاکتلا مدعو اهراهتشاو ات راك دارلاف « نتفلا
 كلذ كاسمإو هيلع بجوام عدم نم وه اعرش حیحشلاو « ةدسفم هيلع بت رتپ ام كلذ نم روذحماو « صاخشالا ىف
 هنم جرخم ىذلا لالا نأ هنم اومهف ةفرعملا لهأ ناف « ةقدص نم لام صقنام » هديؤيو « هتک رل بهذم لابلل قحم
 ةكربلا هيف لصحيو اهب ومني لاملا نآل ةاكزلا ترمس مث نمو « ءاملا هل لصحي لب ةهاع الو ةف] هقحاب ال یعرشلا قلا
 ىلع نوكي ال ام اهم دارملاف لتقلا ةرثك امأو « نيدلا رمآ ىف رثؤي ام اهب دارلاف نتفلا روپظ امأو : لاق . اصخلم ىهتنا
 اذك ( ىموم نب هللا ديبع انثدح ددسم انثدح ) هلوق ‹ تلاثلاو ىناثلا ثيدحلا . صاصقلاو دحلا ةماقاك قحلا هجو
 ىزورملا ديز ىلأ نع ىساقلل تبث : ضايع لاقو « اهريغ ىف طقسو ةدمتعم ةخسن ىف هخ ورش نع رذ ىنأ دنع عقو
 هلوق . لئاد وبآ وه( قیقش) هلوق» فارطالا باهصأ رصتقا هیلعو : تلق . باوصلا وهو نیقابلل ددسم طقسو
 اهدعب نيتللا نیتیاورلا نم ربظب ( الاقف) هلوق ٠ یرعشالا وه یموم وبأو « دوعسم نبا وه ( هللا دبع عم تنك )
 ةثلاثلا ةياورلا كلذ ضراعي الو « هرکذف ,یسوم وبأ لاقف » هتیاور ىف هلوقل یسوم وبأ وه كلذب ظفلت ینلا نأ
 وبأ نوکی نأ لاتحال هرکذف « ةعاسلا یدب نيب » لاق هعفر هسحأو هللا دبع نع لئاو یآ نع لصاو قیرط نم
 هنأ ىلع شععالا نع ةاورلا رثكأ قفتا دقو « الق ,شعالا ةاور ىف هلوق ىف هلوخدل اضیآ هللا دبع نم هعمس لئاو
 هجرخآ هللا دبع ركذي لو « یهود ىلأ نع :لاقف شعالا نع ةيواعد وبأ هاورو « اعم ىموم أو هللا دبع نع
 شعالا نود هنأ الولف بابلا اب متخ ىلا ةقاماا مصاع 2 اور امأو ةعا+ لوق حرجرت ىلا ةمشيخ یآ نبا راشأو « لسم
 لمت نكل« رخالا ريغ نتم ظفل هللا دعو ىدوه ىلأ نه لكا لعج هال ةدمتعملا ىه هتياور تناكل ظفحلا ف لصاوو
 هانعم ( للا امف عفريو لبجلا ايف لزفی ) هلوق ۰ لوألا نقلا عم دوعس» نب هللا دبع دنع ناك رخالا نتا نوكي نأ
 كلذ ناك امب لبجلا كلذ نع أشنيو « هلماح دقف ىلإ ةبسنلاب ملعلا صقني ملاع تام اماكف ءابلعلا تومي عفتري ماعلا نأ
 شکیو) هلوق . مالا فذحب یم کلا ةياور ىف ( امال ةعاسلا ىدي نيب نا ) هلوق ٠ العلا ةيقب نع هب درفني ملاعلا
 ديخلا دبع نب ريرج ةياور یهو ةثااثلا ةءاورلا ىف دازو « نيتياورلا نيتاه ىف اذك ( لتقلا جرفاو « جرا اف
 ةغللا ف جرما لصأو « ىموه يال لصاو ةراور ىف ريسفتلا بسنو « لتقلا ةشبحلا ناساب جرطلاو ٠ شعالا نع
 نم أطخأو « اواهلخو اورثك 3[ ثیدطا ىف موقلا جرهو اوفاتخاو اواداتا سانلا جره لاقي طالتخالا ةيب رعلا
 اب أطخلا هجوو « ةحيمص ةيرع ىف الإو ةاورلا ضعب نم مو ةشبلا ناسا لتقناب جرا ريسفت ةبسن لاق
 لتقلا ىلإ اریثک ىضفي فالتخالا عم طالتخالا نوکسل زاجلا قيرط ىلع الإ لتقلا ىنعمإ ةبب رعلا ةخللا ىف لمعتسلال
 یعدب فيكو « شبحلا ناسلب وه ةقيقحلا قيرطب لتقلا ىف اهعتساو « هيلا لوؤيام مساب ءىشلا ىمسي ام اریثکو
 لتقلا ىنعم جرحلا برعلا لامعتماو . هعم باوصلا لب ةيوذل ةظفل ريسفت ىف مولا ىرعشالا یموم نأ لثم ىلع
 ىف ةدابعلا , هعفر راسي نب لقعم ثيدحك فالتخالاو طالتخالا ىف اطایتسا درو ناو ةشيحلا ةغل ابنوک عنعال



 ۱۵ ۰۷۰۱۱-۷۰۹۸ ثيدحلا

 ةرثكو لتقلا ةدش : ةعست ابعومجو یرخآ ىناعم جربلل كجا بحاص رکذو < لسم هجرخآ « لا ةرجبك جرحا

 طم ريغ مونلا ی یر امو مونلا ةرثكو بذكلا ةرثكو حاكذلا ةرثكو نامزاا رخآ ىف ةنتفااو طالتخالاو لتقلا

 لصاو ةياور ىف هلوق . زیمتیال ىتح ىنعي ءىثلا ىف ةرثكلا جرما لصأ : ىرهوجلا لاقو . ءىثلل ناقنالا مدعو

 نع دمحأ هجرخأ اذكو ىليعامسالا هجرخأ « هي ىنلا ىلا ٠ ردنغ نع ىريراوقلا ةياور ىف داز ( هعفر هبسحأو )

 وبأ لاقو ) هلوق ۰ راش ن لر هتياور ىف رذ ودآ هسلو « رثکالا دنع بسني مل هيف ىراخبلا عيش دم و ¢ ردنغ

 رخآ ادنس ىنعملا ىف معاع نع ةناوع ال تدجوو « روپشلا "یراقلا دوجنلا ىلأ نبا وه ( مصاع رع ةناوع

 دلاخ نع سبق نب ةورع نع قيقش نع مداع نع ةناوع ىلأ نع امہ ديلولا ىنأو نافع نع ةمشيخ ىبأ نبا هجرخآ

 ةنتفلا » نأ هيف رکذو « جرما مايأ ةعاسلا یدب نيب لَم ینلا رکذ ىلا مايالا كئلوأف » امف ةصق رکذف دیلولا نبا

 ةدئاز ريخالا دوعسم نبا تب دح لع هقفاو دقو « دوي الف هب لز اناكم دج له سخششلا رظنن ىتح شهدت

 ساللا رارش نم نا : لوقي مثلي هللا لوسر تعم » هللا دبع نع قيقش نع مصاع نع هقيرط نم ىناربطلا هج رخأ

 ىلا  ركذ ىتلا مايالا ملعت ) دوعسم نبا ىنعي ( هللا دبعل لاق هنأ ) هلوق ٠ ثيدحلا « ءايحأ محو ةعاسلا مکر دت نم

 نع ةدئاز قيرط نم قاريطلا هاور دقو « جرطا مايأ ةعاسلا یدب نيب » روک ذلا ثيدحلا و ديرب ) هو ۳ هل وق

 یرصیلا نسحلا ةياور نم هجام ناو دحآ دنع عقوو ‹ ةصقلا نود عوفرملا دوعسم نبأ ثيدح ىلع ارصتقم مصاع

 رم دحاولا ماعلا ىف لتقن انإ هللا لوسراي لجر لاق ه ةدايز عوفرملا ىف یسوم ىلأ نع سمشتملا نب دیسآ نع

 نبا لاتو ) هلوق ٠ ثيدحلا , اضعب كضعب لتقب نكحلو ۽ نیکرشاا كدتقب سيل :لاقف اذكو اذك نيكرشملا

 ناو اذه : لاطب نیا لاو ) ءارحأ مثو ةعاسلا مہک ردت نم سانلا نار نم ( هلوق ۱ روك ذل دندل اب وه ( دوعسم

 لیلدب سانلا رارش لع باغالاو رشک الاف موقت ةعاسلا نأ هانعدو 3 صورصخلا 4 دارااف مومعلا ظفل هظفل ناك

 . ءالضف موق ىلع أضيأ موقت ةعاسلا نأ ربخلا اذه لدف « ةعاسلا موقت ىتح قلا يلد ىتمأ ند ةفئاط لازتال » هلوق

 موقتال » هعفر اضيأ دوعسم نبأ ثيدح ىف هلوة5 روكذملا مومعلا دن ويام هاج دقف « لاق ام نيعتي الو : تاق

 نونا نم احر ثعما هللا نأ ر هعقر هرب ره یآ ثا دح ند اضيأ لساو 3 لسم ه+رخأ » سانلا ار لع الإ ةعاسلا

 فاعع نب ساونلا ثيدح رخآ ىف هلو « هتضيق الإ ناما نم ةرذ لاقثم هبلق ىف ادحأ عدت الف ریرلا نم نيلأ

 ید سو نمود لك حور شم ةيط اعر هللا تعب ذا ٠ جوجأمو جوجأبو یهلع و لاچدلا ةصق ىف ليوطلا

 ليقف » نوج راس 2 هل وه دارملا ۴ | وفلتخا دقو 6 ةعاسلا موقت میلعف را جرام نوجرابتي سانلا رارش

 تم لح لتاقتلا ىلع هلح دن وا و ؛ كلذ ند معال وأ نولتاقتي یعع انه هنأ رهظ یذلاو « نو رواثب ليقو نودفاستي

 الإ هلإ ال لوقي دحأ ىلع » ظفاب دحأ دنع وهو « هللا هللا لوقي دحأ ىلع ةعاسلا موقتال , اأ ملساو « بابل

 حيرلا بويه تقو ىلع ۳ ةفئاط لازال 5 تر لح ق بالا لح 7 42 اط لا زتال 2 ثيدح نيدو هتل عمجاو ۳ هللأ

 ليلق دعب هنأ ناين 3 هتي ماع ةعا.لا مجمو رارشلا الإ ی ال لسمو نمؤم لک حور ضیقت ىلا ةيبطلا

 هنم رش ه دعب ىذلا الإ نامز ینأیال داپ - د
 ماتم ری ا راو 0 هل / 2

 انوکشف ثالام نب سنا انا و لو ی ادع نب ريب زاا نع "ناف الح فو نب د# شم بس ۷۰۸



 نتفلا باتک ۳۲ ۱ °

 ميراوقل ی هنم هرأ د دمب یدلاو الإ نامز کیاع ىفأي ال ها « « اوریصا : لاف « جافا نم نوفلب ام هيلإ

 « لَو کین نرم هتم

 نب ناجا نع ین أ یئادح ”ليعامسإ ايثدحو . ع یرهزلا نع بیمش ان ربخآ رذاعلا وأ شرم —

 م ىبلا جوز ٌةداس ما نأ » ةيساررلا شراحلا تنب دنه ن £ باهش نبا نع قوق ىلأ ن رد# نع لالب

 نم هلت اذامو « ناز نم "وا لر أ اذام « لا لوقب هر ليل لب لا لوسر نفر : تلا

 ةب راع بدل ف ا بار ؟ نيل هکر اورا درب , - تارجملا بحاوص "ظقوب نم ؟ نت

 « ةرخالا ف

 لوألا : نيثيدح هيف دروأو «لوآلا ثيدحلاب مجرت اذك ( هنم رش هدعب ىذلا الإ نامز ىتأي ال باب ) هلو
 ءاضق ىلو ملا نوكسب ىنادمه ىفوك وهو لاد اهدعب نيعلا حتفب ( ىدع نب ديبزلا ) و ىروثلا وه ( نايفس ) هو

 وار هب سيتاب دقو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيلو « نيعباتلا راغص نم وهو « ىدع ابأ ىنكيو یراا

 یرصب بسا ظفاب ما وهو ةروسکم ةدحوم اهدعب ءارلاو نيعلا حتفب ىلرع نب رب زلا وهو هتقبط نم بيرق

 ةراشالا تمدقتو ربع نبا نع هتیاور نم جا ىف مدت دحاو ثيدح یوس یراخبلا ىف هل سیلو : ةءلس ابأ ىنكي

 تافتلا هيف ( نوقايام هيلا ان وكشف كلام نب سنأ انيتأ ) هلوق . ىذمرتلا مالک نم كانه كلذ نم ءىش ىلإ

 هيف ىراخبلا خيش ىبايرفلا نع میرم ىفأ نبا ةياور ىف عقوو ةداجلا ىلع وهو ءاوكشف» ىنييمشكلا ةياور ىف عقوو

 ىلإ انوكش د لیعامسالا دنع نايفس نع ىدبم نب نمحرلا دبع ةباور قو 4 ءافلا لدي نونب « وکشن » معن نا

 نواب ماوکش دارلاو  روهشلا ریمالا قلا فسوب نبا ىأ ( جاجحلا نم ) هلو ۰6 جاجخا نم قلنام شا

 اوذخأ اذإ هدعن نف رمع ناك » لاق یعلا نع دلاجب قيرط نم « تایقفواا , ىف ريبزلا ركذ دقو , هيدعتو محل هلظ نم

 قاح رييزلا نب بعصم داز مث « طایسلاب تايانجلا ىف برض دايز ناک ايلف < هتماع أوعزنو سانا هوماقأ ىصاعلا

 8 فسلاب لتقف 2 بعل هلك اذه : لاق جاجحلا مدق ايلؤ « راس قاجلا فک رگ ناورم نب رش ناک الف حالا

 ىف ( نامز مكيلع قاب ال هناف ) هلو ۰۰ هيلع اوربصا ر هتياور ىف ىدبم نب نمحرلأ دبع داز ( او ربصا لاقف ) هلوق

 اذه وحن دوعسم ننأ نع ليج دنس ىفاريطلا جرخأ ظفللا اذهبو « ماع مكيتأي ال » ىدبم نب نحرلا دبع ةياور

 « مويلا نم ريخ سمآ ه لاق حجیم دیس هلع هلو « هنم رژ هدعب ىذلاو الإ ماع سیل » لاق هيلع افوقوم تيدحلا

 واولا تطقسو « رذ نا اذك ( هدعب ینلاو الإ ) هلوق ۰ « ةعاسلا موقت تح كإذكحو « دغ نم ريخ مویلاو

 حرش لوألا لعو « فلالا فل ذم نيقابللو < قسفلاو رذ یال اذک ( هنم رشأ ) هلوق ٠ ىدبم نال تتبثو نيقابلا

 ةغل ف الإ رشأ لاقي الو نالف نم رش نالف حاحصلا ىف لاق دقو « لعفأ نزوب « رشآ » عقو اک: لاقف نيتلا نا

 متعب رآ قاييشلا نانس ىنأو رعسدو لوغم نب كلامو ىروثلا نع یدسالا مساقلا نب دلع ةياور ىف عقوو ۰ ةئيدر

 هللا لوسر نم كلذ تعم « هلق نك ىذلا نامزلا نم رش الإ نامز سانلا ىلع ىتاي ال ١ ظفلب ىدع نب ںیہ زلا نع

 « هلبق ىذلا نم رش وهو الا , ظةلب لوتم نب كل ٠ قيرط ند هدنم نا هجرخآ اذكو « ىلعامسالا هجرخآ « هب

 چ



 ۳۱ ۷۰۹۹ ۷۰۱۸ ثيدحلا

 سم هب درفت : لاقو یدع نب ریزلا نع ةبعش نع ميهاربا نب لسم ةياور نم : ریفصلا مجعملا ىف ىناربطلا هجرخأو

 نا نأ اوماعاو » رخآ ثيدح ىف سم حرص ىف تبث دقو ءاوتومت ىتح ىأ ( کبر اوقلت نح ) ھلوق ٠ ةبعش نع

 ربخلا اذه : لاطي نیا لاق « كلذ تع و م بآ ةياور ىف ( هلي مین نم هتک ) هلوق ۰ اوتومت تح عبد اورت

 ۰ ىمتنأ یحولاب معي امناو ىأرلاب ليال ىذلا برغل نع كاذو « لاوحالا داسفب هِي هرابخإل ةوبنلا مالعأ نم

 رگ نمز الإ كلذ ىف نكي مل ولو ابلبق ىلا نود را ىف نوکست ة:مزالا ضءب نأ مم نالطالا اذه لكما دقو

 ليقول لب « زیزعاا دبع نب رمع نمز ىف ناك ىذلا را رهشآ دقو « نيدسإل جاجا نمز دعب وهو زيزءلا دنع نبا

 ىلع ىردبلا نسحلا هلمح دقو هلبق ىنا نمزلا نم ارث نوكي نأ نع الضف اديعب ناك ال هنامز ىف لحما رشلا نا

 مهضعب باجأو . سيفنت نم سانلل دبال : لاقف جاجهلا دعب زيزعلا دبع نب رمع دوجو نع لئسف « بلغالا رثكالا ٠

 ءايحالا ىف ةباحصلا نم ريثك هيف ناك جاجملا ردع ناف رصعلا وم ىلع رصعلا عومب لیضفت ليضفتلاب دارلا نأ

 ريخ » زر هلوقل هدمب ىذلا نامزلا نم بخ ةياحصلا هيف ىذلا نامزلاو « اوضرقنا زبزعلا دبع نب ريع رصع فو

 هجرخأ « نودعويام یمآ یتآ یاحعآ بهذ اذاف مال ةنمأ یاحصأ » هلوقو « نيحيحصلا ىف وهو « فرق نورقلا

 نم ةبيش نب بوقعي جرخأف « عابتالاب ىلوأ وهو داراب خر تلا دومسم نب هللا دبع نع تدجو مث . سم

 وهو الإ موي مكيلع یاب ال : لوقي دوعسم نب هللا دبع تعم » لاق بهو نب ديز نع ةريصح نب ثراحلا قيرط

 ابال نكساو هدش الام الو هع شرعلا نم ءاخر عا ل ةعاسلا.موقت ىتح هلبق نک ىذلا مویلا نم رش

 فورعلاب نورمأي الف سانلا یوتسا ءابلعلا بهذ اذاف « هلق ىضم ىذلا مويلا نم الع لأ وهو الإ موي يلع

 هل وة ىلا دوعسم نا نع صوحألا بأ نع قحسإ ىفأ قيرط نمو ۾ نوكسلبم كلذ دنعف ركنملا نع نوبي الو

 نرسم نع ىعشلا قيرط نمو « ءايلعلا باهذ ىنعأ امنا ىنعأ كلذ سيل لاقف بصخ ةئس انتباصاف , لاق « هنم رش و

 نکلو ماع نم ار اماع الو ريمآ نم اربخ ایم یعال یا E اعبر نهر ال نامز يلع قبال و لاق هنع

 بادامو » هجولا اذه نم هنع ظفل قو ۾ مأرب نوتفي موق ءیج و« افلخ مهنم نو دال مث نوبهذي < ژابتفو ۇل

 « هنومدبيو مالسالا نوملثيف مأرب رومالا ىف نوتفي موق ثدح مث « ءاملعلا باهذي نکسلو اهتاقو راطمالا ةرثكب

 «ک رایخو » دازو هلثم قابلاو , ماع نم بصخآ اماع ىنعأ تسل » ظفلب یعشلا قيرط نم لوألا ىرادلا جرخأو

 دارا ناب. یامرکسلا باجأو « لاجدلا نامز دعب میرم نب یسیع نامز اضيأ اوکشتساو « ؟زابقفو » هلرق لبق

 نأ ةرورضلاب نيدلا نم مولد الإو « ءارمالا هيف ىذلا نامزلا سنج دارملا وأ ؟ یسع دعب نوكي ىذلا نامزلا

 , امو لاجدلاك ماظعلا تامالعلا درجو لبقام ةنمزالاب داراا نوكي نأ لمتعو : تلق . هيف رشال موصعلا ىنلا نامز

 هيلع یسع نمز امأو « لاجدلا نمز ىلا هدعب اف جاجحا نمز نم رشلا ىف ةلضافتملا ةنمزألاب دارملا نركيو هدعب

 مث مهنأ ىلع ءانب ةباحصلا ةنمزأ ةروكذملا ةنمزالاب دارملا نوكي نأ لمتحيو . لعأ هللاو فنأتسم كح هلف مالسلا

 كلذلف ممعتلا مرف یاحصلا نكل « روكذملا خلا ىف دصقي ملف مهدعب نم امأف « مهب صتخيف كلذب نوبطاخلا

 نأب هح ىف نابح نبا لدتساو . نيعباتلا نم مہلج وأ مثو « ريصلاب ۾ سأو .كلذب جاجحا هيلا اكش نم باجأ

 مث ءاروج تلم نأ دعب الدع ضرالا لع هنا یدباا ىف ةدراولا ثيذاحالاب همودع ىلع سيل سنأ تب دح

 ال » لاق هللا دبع نع نسمح دنس یرادلا هجرخأ ام وهو ثيدحلا هب سف نأ حاصيام دوعسم نأ نع تدج و
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 ( ليعامسا انئدحو ) هلوق ' ینایلا ثيدحلا . « اماع ىنعأ تسلل ىنا امآ , هلبق ىذلا نم رش وهو ال ماع ميلع یاب
 دروأ هنال نيتجردب هنم ىلعأ 2 هلبق ىذلا ىلع لزانلا دانسالا اذه فطع اذکه هد بسا ركب ىلأ نب هللا دبع نب دم قیتع ىبأ نب هللا دبع ن دم وه قع ىبأ نب دمتو «ديملا دع رکب وبآ وه ر2ا نوا ىبأ نبا ره
 اهدعب ءافلا ركب ( ةيسارفلا ثراحلا تنب دنه ) هلوق بیش خيش یره رلا وه قيتع ىأ نبا خيش بابش نباو « نالا دنسلا ظفل ىلع هقاسو رخالا دنسلاب هفدرآ هنع انه هدروأ ايلف  هماتب بدآلا باتک رخآ ىف ادرج لوألا
 نايفس ةياور ىف ( هللا ناحبس لوي ) هلوق ۰ امفذحي بيعش ةياور ىفو اعرف فذح نك) بابلا لثم ليللا مايق ىف رمعم نع فسو» نب ماشه ةياور قو « ةدئاز نأ ديؤت بابلا اذه ةياورو تاذ ظفل ىلع مالكلا كانه مدقتو «ةليل' تاذ ظقیتسا , للعلا ف ىضم اک رمعم نع ةنيبع نب نايفس ةياور ىف عقوو «لاحلا ىلع ىازلا رسكب اعزفو ءةليل بصنب ( اعرف ةلبل يقلب هللا لوسر ظقيتسا ) هلوق ۰ معلا باتک ىف كلذ رم ءیش مدقتو « ةبح ام نإ ليق دقو دادقملا نب دبعم جوز دنه تناكو « شيرق ةوخ] مو ةنانک نم نطب سارف ىنب ىلإ ةبسن ةلمبم نيسو ءار
 هيف تدرو اعو « هتنیب اک ثيدحلا اذه سفن ىف كلذك تعقو دقو « یبتنا نسل بر عضوم م تلعج ول كلذلو « ريثك ءاسنلا نم كلذب فصتلا لب ليلق كلذ نأ هدام سیلق < كلذل دهاش بابل ثیدحو ترکذام هبهذم نأ حصف كلذ ضراعیام هباتك ىف عقب لو ريثكستلا ةيربخلا ک ىنعم نأ فالخ الو « یهتنا مسا ريغ برو مسا 3 نآ الا دحاو ىنعملا نال ؛ بر هيف لمعت امف الإ لمعتال ربا ىف ؟ نأ معا و «ک باب و ىف لاق هناف هيوديس مالك یضتقم وهو ريثكتلا بلاغلا ىف اهانعم نأ حيحصلاو « یضاا ا ردصیام عم نأو ليلقتلل اما نيب وحتلا رثكأ لاق هناف ريثكتلا درام رثكأ بر نأ نم كلام نبا هيلا بهذام دیژپ وهو « ةمايقلا موي ةيراع ایندلا ىف ةيساك نه < و ماشه ةياور یو « هلوأ ىف ءادنلا فرح ةدايزب « ةيساك براي » كرابملا نبا ةياور ىفو « هلوأ ىف ءاف ةدايزب برف نايفس ةياور ىف (ايندلا ىف ةيساك بد) هلوق ٠ هدايزلا هذه نم تاياورلا را تلخو « نياصي ىتح » بيعش ةياود ىف ( نيلصي ىكلا هجاو زأ ديري ) هلوق . نیظاقیا ىلع ضيرحتلا ظقوب نم هلوقب دارملا نأ ىلع اوظقيا ةياور تادو ىدانم بحاوصو هثلاث حتفو هلوا ركب اوظقیا ینامرکلا زوج و « ةيلوعفملا ىلع بصالاب بحاوصو « كثلاثلا روسكم لوالا حوتفم سالا ةغيصب « اوظقيأ, نايفس ةياور قو « رثكالل اذك ( تارجحلا بحاوص ظقوي نه ) هلق . بجعتلا ىنمم اف ةيماهفتسا ءام » و « للعلا باتك ىف اعم ركذ امو نازخلاب دارملا ىلع مالكدلا مدقت دقو « دارفالاب « ةئتفلا نم » لاقو ريخأتو ميدقتب نكل هلثم كرابملا نبا ةياور ىفو « نتفلا نم ل ولآ اذامو نئارخلا نم لز اذام و بیش ةياور قو « نئازخلا نم حتف اذامو ؛ نت نم ةليللا لزنأ اذام , نايفس ةياور ىفو ةزمهلا مضي « ل تأ اذامو , ییمشکلا ريغ ةياور ىف ( نافلا نم ةليللا لزنأ اذامو « نیارذلا نم هللا لزنآ اذام ) هلوق . , هللا الإ هلإ ال لوقي وهو ليللا نم ظقيتسا » سابللا ىف رمعم نع كرابلا نبا ةياور ىفو « هللا ناحبس لاقف »
 : ناسح لوق ريثكتلا

 معنلا هيلع ىطغ لهجو ل املا مدع هعاضأ لح بد
 : ىدع لوقو

 لمالا كاذ نع رهدلا هان دق الما جادو لومأم بر



 ۴ ۷۰۹۸-۷۰۷۳ ثيدحلا

 ؛ هلابقتساو هروضحو هيضم زوج لب ىنعملا ىضام هنوك مزايال برب ردصي ىذلا نأ اضيأ حيحصلاو : لاق

 فرع بر ريدصت امأو . اصخلم یہا ةريثك یخالا دعاوشو «لايقتسالاو روضحلا ثيدحلا ىف عمتجا دقو

 ضايع لاق ) ةرخالا ىف ةيراع ( هلوق . نیععاس اب ريدقتلاو فوذ# هيف یدانلا ليت كرابلا نا ةياور ىف ءادنلا

 تعنلا عضوم ىف ةلججاو أدتبم راضإ لع عفرلا لوالا : هريغ لاقو « برب رورجءلا فصولا ىلع ضف اب رثكالا

 رج فرح بر نال تعنلا ىلع ضفخلا نسحألا : لیبسلا لاقو « فوذحم بر هب قلعتب ىذلا لعفلاو ةيراع یه ىأ

 بهذي ناك هیلاو « هربخ عوفرااو اد مسا وه یاسکسلا دنعو ؛ هبوبيس ىأر اذهو مالكا ردص مرلي

 دوج ول بایثلاب ايندلا ىف ةيساك اهدحآ هجوأ ىلع « ةيراعو ةيساك , هلوقب دارل اف فلتخاو . ىهتنا انخ ویش ضب

 ,بقاعتف اروع راستال ةفافش اهنكل باش 1 ةيساك اه نا « اينما ىف لمعلا مدعل باوثلا نم ةرخألا ىف ةيراع ىنغلا

 « باوثلاب ةرخالا ىف هترع رهظت ىذلا رکشلا نم ةيراع هللا معن نم ةيساك الا « كلذ ىلع ءازج ىرعلاب ةرخالا ىف

 ةيساك اهسماخ « ةرخآلا ىف بقاعتف ةيراع ربصتف اهردص وديبف اهئارو نم اهرامخ دشت انكل اهدسج ةبساک اهعبار

 باسنآ الف ) ىلاعت لاق اک ابجوز حالص اهعفاي الف لمعلا نم ةرخآلا ىف ةيراع حاصلا لجرلاب جوزتلا ةعلخ نم

 ةرعلا نکل مللي ىنلا جاو ذأ فدو لاو ةظفالا ود ماقملا ةبسانمل هعجرو ىرطلا ريخآلا اذه رکذ مه

 ةمايقلا موي ةيراعو فی رشنلا لهأ ابن وكل ايندلا ف فرشلل ةيساك , لاقف یدوادلا هوحنل قيس دقو « ظفالا مومعب

 لاملا ةنتف هنع أشنت نئارخلا ىف حوتفلا نأ تودحلا اذه ىف : لاطب نبا لاق . رانلا ىف ةيراع دار نأ لمتح و : لاق

 هجاوزآ رب ذعت ل داراف « ف سيف هبحاص رطبب وأ نجلا عنمیف هب لخبي نأو هیپسب لاتقل میف هيف سفاتتب ناب

 ربخ ىنيتأي نمد قددخلا موي لاق اك همدخ ضب ۾ ظقوب نم , هلوقب دارأو كلذ هغلب نم نهريغ اذكو هلك كلذ نم

 « ءاعدلا ىلا بدنلا ثيدحلا ىفو « كذب مل انهو مدقت اک بدتنا ىلا فرع كانه نکل < هباحصأ دارأو « موقلا

 هل اعد نمو ىعادلا مسي وأ فثکشل ةباجالا تقو ءاجرا للا ىف ايس الو ةنتفلا لوزن دنع عرضتلاو

 قیفوتلا هلابو

 انم سيلف حالسا انيلع ل نم » هب یبلا لوق بسا - ۷

 هنأ امهنع هللا ىضر رع نب وللا دبع نع »_مفان نع الام ان ربخآ فس وب نب هللا دبع او - ۷۰

 « انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم : لاق بلو هلا لوسر

 ىلا نع و ىنأ نع 2 1 یآ نع دير نع ا وبا ای دح والحلا ن دمع اش ۷۱

 « ام سيلف حالسلا انلع لمح نم : لاق هيلع

 : لاق شک "ىلا نم ةر ره ابأ تسد ماه نع نع فازرا دبع ان ربخآ ادم اشو - ۷۲

 « رانا نم ةَرفُح ىف عقيف هب دی ىف 25 ناطیشلا "لما یردن ال هناف « حالسلاب هبخآ ىلع ؟ دحآ ريشي ال

 شا دبع نب رباج تعم » دمج ايأ اي : ورا تلق لاق "نایفس انثدح هللا دبع نب لء اشو - ۷۳
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 « مسن : لاق « الا صب :كسمأ : يش ىلا "لوسر هل لاقق « ردجسلا ىف ماهسب لج ر رم : لوقي
 دجسلا ىف "رم الجر نأ راج نع » .رانيرد ب ورم نع دیز نب دامح انئادح نامنلا وبأ شرم - ۵

 < السم شدخت ال اهوصتب زاب نأ أف «امطوصن ادب دق مهسأ

 لَو *ىبلا نم ' ىسوم ىنأ نع» ةدر ىبأ نع ديرب نع ةماسأ وبأ انث دح هالعلا ن.دج اشو - ۰
 - هنکب ضیقیلف : لاق وأ  املاصن ىلع كسیلف ليت عمو  انقوس ىف وأ - انرلجسم ىف ع دحا "رم اذإ : لاق
 5 0 مي م ۶
 4 ءيشب امم نيدسملا نم ری بلاده ن

 ىسوم فأ ثيدح نمو ريع نبأ ثيدح نم هركذ ( انم سيلف حالسلا انياع لمح نم ميلي ىنلا لوق باب ) هلوق
 نب ةملس ثيدح ىف ( حالسلا انيلع لح نم) هلوق » فاثلاو ل والا . ىرخأ ثيداحأ ةثالث بابلا ىف امبعم دروأو
 كلذ ىف ال قح ريغب هي مطاتقل نیماسلا ىلع حالسلا لمح ثيدحلا یتعمو « فيلا انيلع لس نم د لسم دنع عوکالا
 : ديعلا قيقد نأ لاق . ةبلاغلا ةمزالملل لتقلا وأ ةلتاقلا نع للاب ىنك هنأكو « مهيلع بعرلا لاخدإو مهفيوخت نم
 هب لاتقلا ةدارال هلح للاب داري نأ لمتحو « هب لاتقلا نع ةيانك نوكيو عضولا داضيام لم اب دارب نأ لمتحي
 نیملاسلا لاتق رحت ىلع ةلالد هيفف لاح لك ىلعو « هب برضلل هلح دارملا نوکب نأ لمتحو  انيلع » هلوق ةنيرقل
 نمو « ةركب ىنأ ثيدح نم رازبلا هجرخأ « حالسلا انيلع رش نم » ظفلب ثيدحلا ءاج.: تاق . هيف ديدشتلاو
 نم دمحأ دنعو اب « ابضعب دضعي اهنكل نيل ام لك دنس یو « فوع نب ورمع ثيدح نمو « ةر ثيدح
 لبنلا لدب « لیلا , ظفلب « طسوألا » ىف ىناربطلا دنع وهو « انم سيلف لبنلاب انامر نم د ظفاب ةريره ىلأ ثيدح
 نم نال « انتقيرطل اعبتم سيل وأ « انتقيرط ىلع سيل ىأ ( انم سيلف ) هلوق . هلثم ةديرب ثيدح نم رازی دنعو
 انشغ نم» هريظنو هلتق وأ هلاتق ةدارال هيلع حالسلا لمح هبعري نأ ال هنود لتاقيو هرصني نأ ملسملا ىلع ملسملا قح
 رفكي هناف هلحتسي نم امأف ‹ كلذ لحتسيال نم قح ىف اذهو « بوج ا قشو دودلا برض نم انم سیلو انم سيلف
 ضرعت ريغ نم را ظفل قالط) فاسلا نم ريثك دنع لوالاو « حالسلا لح درج ال هطرشب مرحلا لالحتساپ
 ىلع سيل هانعم : لوقیف هرهاظ نع هفرصي نم ىلع رکنی ةنيبع نب نايفس اکو « رجزلا ىف غلبأ نوکیل هليوأتل
 قبلا لهأ نم ةاغبلا لتاق نم لوانتيال روكذملا ديعولاو « هانركذ امل لوآ هليوأت نع كاسمالا نأ ىريو « انتقيرط
 ىف اذك ( قازرلا دبع انربأ دمع انثدح ) لوق « كلاثلا ثيدحلا . الاظ لاتقلاب أدب نم ىلعو ةاغبلا ىلع لمحیف
 نع - بوسنم ريغ  دمم انثدح , قتعلا ىفو « انه عقو هنأ ىنابجلا ىلع وبأ ركذ اذكو اهیلع تفقو ىتلا لوصآلا
 ناف عفار نبا وه انه دجم نوكي نأ لمتحو همالك رخآ ىلإ ىلهذلا حي نب دمت هنأب مزج ماحلا نأو « قازرلا دبع
 ق#س] دنسم نم جرختسملا ىف يعن وبأ هجرخأ دقو « قازرلا دبع نع عفار نب دع نع ثيدخلا اذه جرخأ ايلسم
 نع قحإ ةياور ىف نأ همهو ىلع لديو « معن ىا ريغل كلذ رأ لو « قعاا نع ىراخبلا هجرخأ : لاق مث هيرهاد نب
 هيف اذك ( حالسلاب هيخأ ىلإ ؟دحأ ريشيال ) هلوق . ۰ رمعم نع د ىراخبلا ف ىذلاو « رمعم انثدح » قازرلا دبع
 هنا ) هلوق . زئاج امهالكو يمنلا ظفاب وهو ءاب ريغب « رشيال د موضعبل عقوو « ىهنلا ینعم قن وهو ءابلا تايثاب



 ۷۰۱۷۵۰۰۱۷۰۷۰ ثردحلا
۳۵ 

 ةمجءلا نیغل اب ( هدب ق غزنب ناطیشلا لعل یردبال
لمح اغزن مولا نيب ناطيسثلا غزن نيعلا ىف ليالا لاق

 لغ مهضعب 

 هانعمو ةلمهملا نيعلاب ینیمشکسلا ةياور ىفو 34 فوخ) نيبو ییب ناطساا غزت نأ دعب نم 3 هنمو داسا ضعب

 هل هتبرض ناطیشلا ققحيف هحالسب رخ ایهدجآ برای یح مهيب ىرغي هنأ دارملاو « هب یر موسلاب عزنر « عاق

 هلقنو هانطبض : یوونلا لاقو . هبیصیف هدي و وأ رخآلا هب بیصف هدب نم هعلقی هعزنب ینعم : نيتلا نبا لاقو

 نم وف ةمجعلاب هاور نمو < هتب رض ققح و هدي ىف هب یرب ءانعمو ةلمملا نيدلاب لسم تاباور عيمج نع ضايع

 ىضفت ىتلا ةيصملا ىف هعوقو نع ةيانك ره ( رانلا نم ةرفح ىف عقيف ) هلوق . ةبرضلا قيقحت هل نيزي ىأ ءارغالا

 ۸ ناو روذحا ىلا ىضفي امع ىلا ثيدحلا فو « ديعولا هيلع ذفنأ نأ هانعم : لاطب نبا لاق « راثلا لرخد ىلا هب

 هديغو ةبيش ىلأ نبا دنع ةريره ىلأ ثيدح ىف عقو دقو « لزه وأ دج ىف كاذ ناك ءاوس اقتحم روذعلا نكر

 رخالا ىلإ راشأ اذا عدحآ نعلت كاللا د هنع ةلس يأ نع ورمع نب دمحم نع ةعيبر نب ةرض ةياور نم اعوف م

 نع بوی ةياور نم افوقوم ةرب ره نآ نع ۳ هجو نم ىذمرتلا هجرخأو « همأو هال هاخآ نک ناو ةد لی

 هيخأ ىلا راشأ نم د ظفلب نيريس نا نع ءاذحلا دلا ةياور نم افرقوم هلأ ىذمرتلا جرخأو « هنع نيريس نا

 : ةر قيرط ىف لاقو هجولا اذه نم متاح وبأ هححص اذكو « بیرغ حيحص نسح لاقو « کالا هتنعل ةديدحب

 رازبلاو دلو ءالولسم فيسلا یطاعتب نأ هتلر هللا لوسر یمن » رباج نع حيحص دنسب ىذمزتلا جرخأو « ركنم

 رجزآ ملأ : لاقف دومنم ريغ مهنيي هنوطاعتي انيس نولسي سلب ىف مرقب سم, علي ىنلا نأ رباج نع رخآ هجو نم

 دازو هوحن ةركب بأ نع ديج دنسب ىناربطلاو دحالو , هاخأ هطعيل مث هدمغياف فيسلا كدحأ لس اذا ؟ اذه نع

 اذإ : یرعلا نبا لاق «هايإ هلواني مث هدمغيلف هاخأ هلواني نأ دارأف هفيس م دحأ لس اذا « اذه لعف نم هللا نعل د

 ناك ءاوس اديده#ت هتراشا تناك اذا نعالا قحتسي امئاو ؟ اهب بيصو ىذلا فيكف نعللا ةديدحلاب ريشي ىذلا قحتسا

 داجلا مث نود لزاحلا مثإ نأ نخ الو , عورلا نم هيخأ ىلع هلخدأ امل بعاللا ذخوأ امتاو « مدقت ا ابعال مأ ادا

 « رباج ثيدح عبارلا ثيدحلا . یذویف طقسيف لوانتلا دنع ةلفغلا نم فاخ ال الولسم فيسلا ىطاعت نع ىبن امئاو

 اباوج «معن» لئاقلا وه رانيد نب ورمعو « سم ةياور ىف هب حرص دقو « رانید نبا ىنعي ( ورمعل تلق ) هلوق

 قيرطلا ىف هلوق . ةالصلا باتک نم دجاسلا لئاوأ ىف كلذ ىف حبلا مدقت دقو « ارباج تعع و هل نايفس لرقل

 ىف عقو دقو « ةليلق ماهس اهنأ « مابسب » لوالا قيرطلا ىف هل وقب دارلا نأ ىلع لدي ةلق عج وه ( مهسأب ) ةثلاثلا

 لوصتلاو « ىدبأ » ىنيمشكلا ريغ ةياور ىف ( ادب دق ) هلو . اب قدصتب فاك روكذملا رالا نأ لس ةياور

 ةديدح لصنلاو « ىلوآلا ةياورلا ىف م هلوأ سکب لاصت ىلع عمجو ةلموملا نوكسو نونلا حةفب لصن عمج نيتمضب

 شدخمال ) هلوق . « الاصنب كسمأ , یرخالا ةياورلا ىف هلوق رسغي ( افوصنب ذخأي نأ همأف ) هلوق . مهسلا

 ىلأ ثيدح سماخلا ثيدحلا . حارجلا لوأ شدخلاو « لاصتلا ىلع كاسمالاب رمالل ليلعت وه نيتمجعمب ( املسم

 « نيفاكملا عيج ىف ماع كحلا نأ هيف ( خلا عدحآ رم اذا ) هلو ٠ « حالسلا انلع لح نم ه دانساب وهو « ىسوم

 هيلا سيلو « لاصنلا ىلع ىأ « هفكب ضيقيلف و هلوقو . میمعتلا مزاتستال لاح ةعقاو هناف رباج ثيدح فالخم

 ادحأ بيصي نأ » هلوقب ليلعتلا هيلع لد اک هوجولا نم هج وب السم بيصي ال نأ ىلع صرع لب « كلذ صوصخ

 بيصإ الي « مم ةياور ۴ عفوو 4 مارک رد و نأ جذب 6 ا باع نأ 2 هلوقو 6 ءىش اتم نیلسلا نم

 ىرابلا حف ۰ ۱۳ ج ع مس م



 نئفلا باتك - ۲ ۲۹
 ىلإ انضمب انددس» ثيدحلا رخآ ىف اسم دازو « هلثم ف فوذهلا ريد# ىف نییفوکلا بهذم ديؤي وهو « ا
 كلت ىف اضءب ممضعب لاتق نم حقو ام ةي انك یهو < مهرج و ىلا اهانم رق ىأ ةلملا نسل اب یهو « ضعب هوجو

 یطاعت مرتو « هيف ما ظیانتو هلتقو للا لانق مرت نیشدا ننه ىفو « نفعو لا ىف ةعقاولا بور جا
 « عئارذلا دسب لول ةجح هيفو « هجو لکب هتیذآ ىلإ ةيضفملا تاسلا

 « ضعب باقر 6-5 2 رضي راک ىدعب | وعج رال د لس ىزلا ل وا بسا

 ةئبلا لاق هللا دبع لاق » لاق قيقدت ان لح شهلا ایٹ دح ىنأ ىثلح صفح نب رع اشو - ۷
 « رفک 4 اتق و قوسف مسل بابس : هل

 اب ئدلا ممم نأ رم نبا نع » هيبأ نه دقاو فربخأ ةبمش انث لح لاهم لب جاجح ريم - ۷
 « ضرب باقر کعب ت رانك یدمب نومجر ال : لوقي

 ی ' نمحرلا دبع نع ریس نبا انثدح دلاخ نب رق“ انثدح یی انثدح دادم اشو - ۷۷۸
 ِِ ةركب یآ ن ر ةركسب ىبأ نب نج لا دبع نم ىسنن ىف لس رغب را رلجد نغو- ةرکب یآ نع» ةركب

 یح : لاق ما هلوسرو ا : اولاق ؟ اذه موی یا نورد الأ : لاف ساناا بالمخ ال هللا لوسر "نأ

 تسیلآ ؟ اذه ردلب ئأ : لاق ءهّللا ةلوسراب ىلإ : انلق ؟رحتلا مويب سيلأ : لاقف - هما ريغي ا
 ةمرعک مارح ا 3 داشاز ضا رعأو ما تو 1 ءامد ناف : لاق « هللا لوسراپ ' ىلإ : انلق ؟ مارحلا ةدلبلاب

 ةدهاشلا عایق «دهشا ملا: لاق » معن : انلق ؟ "تغلب له الأ . اذ م جراب ىف اذه ریش ىف اذه مسوي
 برضي اراٽڪ ىدسبا ومج رال: لاق . نذک ناک ف « هل 'ىعوأ رهن 27 مام هر هزاف « بئاغلا
 ىبأ ىلع اوذرشأ : لاق ةمادق نب ةيراج هقارح نيح یعرضذلا نبا قرح موي ناك الف . ضءب باقر گەپ
 ىلع اولخد ول : لاق نأ ةرکب ىبأ نع ىأأ ید "د : نجرلا دبع لاق . كار ةركبوبأ اذه : اولافف . ةركب

 » و م ام

 یر سابع نب نأ نع» ةمركع ن e هيبأ نع لیضف نب رج ا8 لح باكشإ نب ”دجحأ ای بس ۷

 « ضع "باقر ر کضمب ؛ برن ا ک ىدسب رال: ا ىنا لاق : لاق امهمع نا

 ص
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 ۳۷ ۷۰۷-۷۰۸۰ ثيدحلا

 ةو بالا تیداحآ كا ظفاب مجرت ( حلا ارافكح دب اومجرتال مكس ىنلا لوق باب ) هلوق

 هلك دنسلاو « لئاو وبأ وه قيقشو « تابغ نبا وه ( صفح نب رع اثدح ) هو « لوألا ثيدحلا : ثيداحأ

 دق ناملا اذهو « ابابسو ابس هبسو هبس لاقي ردعم فیفختو نیتدحومو ةلممملا ركب ( بابس ) هلوق . نويفوك

 مدقتو « هفقوو هعفر ىف فالتخالا ناب هیفو  لئاو ىلأ نع رخآ هجو نم باتکسلا لوأ ناميإلا باتک ىف مدقت

 رجزتيل كلذ نم ريذدتلا ىف ةنلابم هيلع قاطأ هنأ كلذ ىف ليفام ىوقأ نآو نمؤملا لاتق ىلع رفكلا قالطا هيج وت

 ٠ هدعب ىذلا ثيدحلا ىف هرظن اوركذ م ءرفاكلا لءف كلذ نال هيشألا ليرس ىلع هنأ وأ « هيلع مادقالا نع عماسلا

 فزلا نرقم نب نامعالا نب ورمع نع ىلاولا داخ نآ قبرط نم ینا ربطلاو ىوذبلا هجرخأ ببس ثيدحلا اذهل دروو

 « سانلا ةمتاشمو ءاذبلاب فرع ناك راصنألا نم لجرو رامنألا سلامك نم سا# ىلا 2 هللا لوسر یبتنا» لاق

 ةباسأ ال هللاو : لجرلا كلذ لاقف , ها ور ىف ىوغبلا داز « رفك هلاتقو قوسف مسملا بابس : لب هلا لوسر لاقف

 اذك ( ىدعب نوعجرتال ) هلوق . رمع نب هللا دبع نب ديز نبا ىأ ( دم نب دقاو ) هلو « ىناثلا ثيدحلا . ءالجر

 ىف هب دارلا نایب مدقت ( ارافك ) هلوق . فورعملا وهو ىبثلا ةغيصب « اوعجرتال , نيقابللو را ةغيصب رذ یا

 ءربسلا ةغا رفکسلاو قلا رتس دارملا نأ وهو عسات ىلع تفقو مث « ةينامث هيف لاوقالا ةلجو « تايدلا باتك لئاوأ

 لعفلا نأ وهو رشاعو . هيلع هل تباثلا هقح ىلع یطغ هناك ها الف « هنيعيو هرصنب نأ ملسملا ىلع سلا قح نال

 نأ ىثخيف ابنم دشأ ىلا كلذ موش هرج ىصاعملا رابک ىلع موجه لا داتعا نم نال « رفكلا ىلا ىضفي روکذلا

 لاقو ءابوث اهقوف سبل اذا هعرد قوف رفك لوقب حالسلا سبل نم هلعج نم مهنمو . مالسالا ةم اخ هل متعال

 وهو : تلق . امارح هنورت متنأو لع الام م اولعفت الو « رافكلاب نولعفتام نينمؤملاب اولعفتال هانعم : ىدوادلا

 مبف ةركحب وبأ وهو ربا یوار ناب ةبوجألا هذه بلاغ حارشلا ضعب لكشتساو . ةمدقتملا ىناعملا ىف لخاد

 نأ لمتحيف « ثيدحلا اذم هجاجتحاو لاتقلا نع هفقوت نم فرعب امإ كلذ همبف نأ باوجلاو « كلذ فالخ

 « كلذ رشاب نم رفك ةقيقح دقتعي نوكي نأ مزلب الو . ظفللا رهاظ هلمتحي امل طايتحالا قيرطب هفقوت نوكي

 هللاو . هتقيقح ميف دقتعي هنأ ىلع لدب ام كلذ ريغ الو ممرماوأ لاثتما الو میفلخ ةالصلا نم عتع مل هنأ هديؤيو

 « فانئتسالا ىلع هعفربو ۰ ىبنلا باوج هنأ لع برضي مزج ( ضعب باقر عضعب برضب ) هو . ناعتسلا

 نوکیال ىناثلا ىلعو « الثم لحتسلاب ليوأتلا ىلا جاتحيو قيقحلا رفكلا ىلع للا ىوقي لوألا ىلعف . الاح لعحجب وأ

 ناطفلا ديعس نبا وه ( ىع ) هلوق . ثلاثلا ثيدحلا . مدقتام هبا وجو اقلعتم نوک نأ لمتعو « هلبق ام اقاعتم

 أك ىريملا نمحرلا دبع نب ديمح وه ( رخآ لجر نعو ) هلو . دځ وه ( نيريس نبا ) هلوق . نويرصب هلك دنسلاو

 « جحلا باتك ىف ةروكذملا ةبطخلا حرش مدقت دقو « جحلا باتك نم « ىنم مايأ ةبطخلا باب » ىف هب احرصم عقو

 الو ین الف ناسنالا وه ىذا رشيلا امأو« ناسنالا دلج رهاظ وهو ةرشب عمج ةمجعمو ةدح وع « 2 راشبأ » هلوقو

 بر » هلوقو «نأشلا ريم ءاما « هناذو هلوقو < انلثم نيرشبل نمؤنأ اولاقف  لاعت هلوقل مهضعب هزاجأو « عمج

 (هل یعدآ) هلوق ٠ « وه نمل » ىنيمشكلا ةياور ىف ء وه نم د هلوقو « اهرسكب « هغلبب د و ةليقثلا ماللا حتفب « غلبم

 ةعوفرملا لما نيب تالخت ني ريس نب دمع مالك نم ةفوقوم ةلمج هذه ( كلذك ناكف) لوق ٠ « هنم » جملا ةياور ىف داز

 دنسلاب وه ( اوعجرتال لاق) هلوق » علا باتك نم « بئاغلا دهاش)ا معلا غلبيل باب « ىف ااو هيلع هييذتلا عقر ا



 :نتفلا باتك - ۲ ۱ ۳۸

 ملعنال هلوطب هحيرخت دعب رازبلا لاق دقو « ةركب ىنأ نع ةركب ىنأ نب نحرلا دبع نع نيريس نب دم ةياور نم روكذملا
 ركب ىبأ نب دمت ةياور ىف (یر لا نا قرح موي ناك اءاف) هلوق ۰ نيديس نب دمت نع ةرق الإ ظنالا اذ هاور نم
 هلوأ مطب قرحو < ةركب نأ نب نم محرلا لمع و لاق لعافو « ناك ال لاق, عام الا دنع ناطقلا ىع نع ىدقملا

 چ 7 اخ رخآلا سولو « حارشلا ضعب هعبتو « قرحأ بارصاا : ىطايمذللا طخ ىف عقوو ؛ ل وبجل) هانی لع
 ىرضحلا ناو ؛ هعم نمو ىرضحلا نبا قرح موي انه ريدقتلاو « ردك دبدشتااو هقر جو هق رحأ نیتفللاب ةغللا لهأ

 ىلعو « رد» مو نیک رشلا نم لتق نم لو وه ور هوبأو ىرضحلا نب ورع نب هللا دبع هنأ یرکسعلا هركذ اف

 « رل هللا لوسر دبع ىلع دلو ىدقاولا لاق : ب اع تالا نف « ةباحصلا ىف میضعب هركذ دقو « ةيؤر هللا ديعلف اذه
 نيرصملا نب ءالعلاو ‹ روکذلا ورع نا وهو ا صاع نب هللا دع هنأ ىنئادملا دنعو ربع نع یورو

 یرضلا نا مأو « ةيلهاجلا ىف ةيمأ ىنب فلاح ناكو داع نب هللا دبع ىرضحلا مساو «همع روپشلا یاحصاا

 . ناثع نمز ىف ةرصبلا ريمأ ناك یذلا برك نب صاع نب هلا دبع ةمع یهو ةعييز نب زیرک تذب بنرأ روکذلا
 ناكو « ىدعسلا ىميقلا نيصحلا نب ريهز نب كلام نبا ىأ ( ةمادق نبا ) ةيناتحتو محب ( ةيراج هقرح نيح ) هلوق
 أ هنال اةرع بقلب ةيراج ناك ةباحصلا ىف ىركسعلا هركذام كلذ ىف ببسلا

 نی " رضح | نبا هلم نصحتق ۵ صف ةمادق نب ةيراج ىلع هجو « ىلع لاتق ىلع مرفتتسیل ةرصدلا ىلإ ىرضحلا نیا هجو

 ةيواعم ناكو « ةرصيلاب ىرضحلا نبا قر

 اذكو ٠ ىئادملا نسحلا فأ قيرط نم نيثالثو نامث ةنس ثداوح ىف ىرعطلا ركذو . هيلع ةيراج امقرحأو راد ف

 دايز فلختساو ىلع اباماع ناكر ةرصيلا نم جرخ سابع نب هللا دبع نأ ةرصبلا رابخأ » ىف ةيش نب رمع هج رخأ

 تمضناو « ممم ىنب ىف لزف « ةرصبلا هل ذخأيل ىرضحلا نب وربع نب هللا دبع ةيواعد لسرأف «ةرصبلا ىلع ةي نبا

 هدعب ىلع ثعبف « ةليغ لتفف ىعشاجلا ةعيبض نب نيعأ هيلا لسراف « هدجنتسب ىلع ىلإ دايز بتكف « ةيناثعلا هيلا

 الجر نيعبس اوناكو هعم نم ىلعو هيلع رادلا قرحأ مث ايف لزن ىتلا رادلا ف ىرضحلا نبا رصخل ةمادق نب ةيراج
 لجر ىرضحلا نبا نأ بلبلا نع لاطب نبا هاكحام امأو « دمتعملا وه اذهف « !راعشأ كلذ ىف دشنأو « نيعبرأ وأ
 اف « هيلع بلص ىذلا عذجلا ىف رانلا قلأ مک عذج ىلع هبلصف ةمادق نب ةيراج هيلا جرخأف « ةعاطلا نم عتتما

 فتحالا ناکو « رابخألا معلا لهأ هركذ ىذلا وه ىربطلا هركذ ىذلاو « نظااب هلاق هنأكو « هيف هدنتسمام ىردأ

 ةيزيوج هنا لاقيو « نابح نبا هلاق ةيواعم نب ديزي ةفالخ ىف ةيراج تامو ىربطلا هلاق « هل اماظعا ًاع ةيراج وعدي

 عشت ص ناكم رم اوعلطا ىأ ( ةر ك ىبأ ىلعا وفرشآ لاق ) هلوق ٠ مدقت ا ربع لتق ةصق ىور ىذلا ةمادق نبا

 لاق ( كاري 7 وبأ اذه اولاقف ) هلوق ۰ « هل طئاح ىف وهو » ناطقلا نع ميكح نب ىحي نع رازبلا داز « هوأرف

 وأ ابراع ناك نا ىبتخيل ةركب نأ لع اوفرشپ نأ موضع ةيراج صأ لعفام یرضحا نباب ةيراج لعف امل : بابملا

 وأ حالسف كيلع ركنأ امرف ىرضملا نباب تعنص امو كارب ةركب وبأ اذه : ةمثيخ هل لاق دق ناكو  ةعاطلا ىف
 ىرأ ال ینال « ةبصق مهيلع تمفرام یراد"لع اولخد ول : لاق هل ةيلع ىف وهو كلذ ةركب وبأ عع الف . مالكب
 ناك سابع نبا نأ ىنئادملاك رايخالاب معلا , اه هركذام ىضتقمو : تلق . حالسإ مهلتاقأ نأ فیکسف نيدلسملا لاتق

 راف جراوخلا رمأ عقو م مكحتلا صمأ نم غارفلا دعب ةيواعم ةبراح اودواعیل ىلع ساب ةرصبلا لهأ رفنتسا

 نم ةعامج ةرصيلاب نأ هرب ةيواعم ىلا هتبيغ ىف سيقلا دبع ضعب لسرأف « ناورپلا هعم دهشف ىلع ىلا سابع نبا



 ۷۰۸۱۷۹ ثيدحلا
 ف

 نأ ربظب ینلاف « ناك ام هرمأ نم ناکشف « یرضحا نبا هجوف « ناثع مدي بلطي لجر هيجوت هلأس و « ةيناثملا

 ةركب بأ ىأر نم ناكف « ىلع رمأب سانلا رفتتسا هعم نمو ىرضحلا نبا قرحو بلغ نأ دعب ةمادق نب ةيراج

 مهباجأف لاتقلا ىلا جورخلا هومرليل ةركب ىلأ ىلع سانلا ضءب لدف « ةباحصلا نم ةعامج ىأرك ةنتف ىف لاتقلا كر

 (ىأ یتئدف ) هلوق ٠ روكذملا دنسلاب لوصوم وهو « ىوارلا ةركب ىلأ نا وه ( نمحرلا دبع لاق ) هلوق . لاق ام

 نبا ىمسو ؛ ةعاجو كالا دمحأ وبأ هعيتو < هخيرات ىف طايخ نب ةفيلخ كلذ ركذ « ةيلجعلا ظيلغ تب ةلاه ىه

 دعب ةرصيلاب دلو دولوم لوأ ناك نحرلا دبع نأ دعس نباو هخیرات ىف ىراخبلا ركذو . لعأ هللاو ةلوه همأ دعس

 ( ىلع اواخد ول ) هلوق . هنع هللا ىضر رم ةفالخ لئاوأ ىف كلذو ةرثع عب رأ ةنس ديز نبا اخرآو « تيذب نأ

 یعلاو « تراتغل امهو ءاملا حتفب ینیمشکلو « ةمجعملا نوكسو ءاما ركل ) تشم ام ( هلوق . ءايلا ديدشت

 ال وانت الو ةيصق ىلا ىدي تددمام لاق هنأكسف «لاتقلل اومار اذا ضعب ىلإ موقلا ضعب شيب لاقي مهتفادام

 تيمرام هانعم ليقو ؛ هيلا فخو هل حاترا اذا هل شهب لاقي « ةبصقب ميلا تقام ذ نيتلا نا لقو . ىنع اهب عفادل

 رظن نمل لاقي و « ةبصقب الو ىنع مهعفدأ اعرسم مهيلا تابقأ ام دارملا : ةياهنلا بحاص لاقو « تك رحتام هانعم ليقو

 ىلا شپ لاقي « رشلاو ريخلا ىفاضيأ لمعتسی و « اذك ىلا شيب : هلوانت ىلإ عرسآ وأ هاهتشاو هبجعأف ءىش ىلإ

 لاتقلا ىف اوردتبا اذإ ضعب ىلا میضعب موقلا شب لاقيو « رشلاب هل ضرعت نالف ىلا شو را ىف نالف فورمم

 اف هللا لوس راب تلق » ةنتفلا رکذ ىف دوعسم نا ثيدح نم دحآ دنع عقو ام قف'وي ةرکب وبأ هلاق یذلا اذهو

 ' ىلع لجر لخد نا تيأرأ هللا لوسر اب تلق « كراد لخداو كناسل و كدي فک : لاق ؟ كلذ تکردآ نا قرمأت

 عوکلا ىلع هنيميب ضبقو - كدجسم لخداف لاق یبب ىلع لخد نا تيأرفأ : تلق لاق . كتيب لخداف : لاق ؟ ىراد

 : لاق عرکذ اوامخأو تو اواخدا د بدنج ثيدح نم ىئارطلا دنعو « كلذ ىلع توم ىتح هللا یر لقو

 ثيدح نم ىلعي ىنأو دحالو « لتاقلا ال لوتقلا هللا دبع نكيلو هديب كس : لاق هتيب اندحأ ىلع لخد نا تيأرأ

 قو « ىلجنت ىتح اهل عجطضيل مث ركن ىتح اهب هبرضیلف ةافص ىلا هنیسب شميلف هيلع تنأ نف مرا نب ةشرخ

 وأ میس ءا نيفصلا دخأ ىلا ىف قلطني ىتح تهركأ نأ يارا هلا لوسر اب لجر لاق لسم دنع ةركب ىلأ ثیدح

 « عبارلا ثيدحلا . ةريثك ینعلا اذه ىف ثيداحالاو « ثيدحلا « كمن و هماب ءوبب : لاق ؟ فیسل لجر ىتيرض

 جحلا ىف مدقت ( اودترتال ) هلوق ۰ یازلا نوكسو ةمجعملا حتفب ناوزغ نبا وه ( هيأ نع ليضف نب دم ) هلوق

 نباوهو ريرج ثيدح سماخلا ثيدخلا . مآ كانه هقاسو ءاوعجرتال م ظفاب ليض نع رخآ هجو نم

 نون ةمومضملا ةلمهملا نيعلا دعب نمجرتال ىنبمشكلا ةياور ىفو « کال اذك ( اوعجرتال ) هلوق « ىلجبلا هللا دبع

 ةعرز ىبآل سيلو « اوعجرتال , ظفلب تابدلا فو ىزاغملا رخاوأ قو معلا ىف مدقت دقو « نوعجرتال هلصأو ةليقث

 ىلع قفتم ىوك یمخن هنع یوارلا كردم نب لعو « ثيدحلا اذمالإ یراخبلا ىف هدج نع ر رج نب ورمع نبأ "

 ةروكذملا هضاوملا ىف دحاولا ثيدحلا اذه ىوس یراخبلا ىف هل فرعأ الو « هقيثوت

 مئاقلل نم ريخ ابیف دعاقلا نتف ”نوكست بسا - ۵

 نع ن٣ رلا دبع نةم أ نع هيبأ نع دم- نب مهار اندح هللا دی نب د انشر مدل



 عام سس سس ناف باتک - ۳ ۳۰
 : لاو ةريره یآ نع » بيسأل نب ديعس نع بارش نا نع “ناسک نب خاص نوت دخو : میاد لاق « ةريره یا

 نم ريخ اهيف یثالو « یشالا نم رهخ ابیف مئاقلاو « ملا نم ريخ اهيف عاقلا نتف نوکتس : هيَ هللا لوسر لاق
 « هب دمي اذامم وأ أجلم اهنم دجو نف « هفئرشتسل اه فرش نم یهاسلا

 ةر ره ابا نأ  نمحرلا دبع نب ةلس و بآ قول هیرهزا نع نين اذ ريخ ناملا وبأ شو - ۰۰
 ريغ ابف یغالاو « یا نم ريخ مئانلاو « ماقا نم ريخ اهيف هرات تف نوکتس : هلم هللا "لوسر لاق : لاق
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 نب دعس ةياور نم هدروأو « ثيدحلا ضعبب مجرت اذك ( مماقلا نم ريخ ايف دعاقلا ةنتف نوکست باب ) هلوق
 نع اهالک بيسملا نب ديعس نع باپش نبأ ةياور نمو « همع وهو ةيلس ىبأ نع فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربأ
 نبال تأ ممص هنأكو « نمحرلا دبع نب ةبلس وبأ قريخأ و ىرهزلا باش نبا نع بيعش ةياور نمو « ةريره ىبأ
 ىسيوألا زيزعلا دبع نع ةوبثلا تامالع ىف هجرخأ دقو « هنییأس ام الإ ءاوس نيثيدحلا ظفلو . نيخيش هيف بابش
 نب بوق ءب قدرط نم لسم جا اذكو ءاعيمج امنع بابش نبا ن ناسيك نب خاص نع دعس نب مهار ن
 یسلایطلا د واد ىبأ قیرط ند ملسم هقاسو ةبلس ییآ نع يها ربا نب دعس ظفل ىراخبلا قسي مو + هيبأ نع دعس نب ميهارپا
 نوكتس ) هو . « ماقلا نم ريخ اهيف ناظقيلاو ناظقيلا نم ريخ اہف مکان ةنتف نوكت » هلوأ ىفو دعس نب ميهاربأ نع
 نب نسحلا قيرط نم ىلليعامسالا داز ( ماقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ) هلوق  دارفالاب « ةنتف و لمتسملا ةياور ىف ( نيف

 دعاقلا نم ريخ اف ناظقيلاو ناظقيلا نم ريخ امف مانلا » هلوأ ىف هيف هدنسب دعس نب ميهأربأ نع ىلكلا ليعامسا « .
٠ 

 ةياور نم اضيأ لسم دنع ةدايزلا هذه تدجو مث « هخویش نم وهو قاسنلا هقثو روكذملا لیعاعما نب نسحلاو
 ةياورك هيبأ نع دعس نب هاربا نب بوقعي, قیرط نم الوأ هجرخأ نکو « دعس نب ميهاربا نع ىسلايطلا دواد ىبأ
 نب ةشرخ ةياور ىف عقوو ءاصقانو امات هركذي ناك دعس نب ميهارب نأكف « هيف ىراخبلا خييش هللا ديبع نب دمت
 ىبأو دمحأ دنع دوعسم نبأ ثيدح نم ادهاش ةدايزلا هذه تدجو دقو < ةدايزلا هذه لّدم لس أو دمحأ دنع رخا
 هلوق . دعاقلاب هلباق هنال ةروكذملا ةياورلا ىف ناظقيلاب دارلا وهو « عجطضملا نم ريخ ايف مانلا » ظفاب دواد
 ىرجلا نم ريخ ایف بكارلاو بكارلا نم ريخ اهيف یشالاو ه دوعسم نبا ثيدح ىف (ىعاسلا نم ريخ ابف ىثاملاو)

 تازن اذاف الأ , دازو « اپیلا ىعاسلا نمو سم دنع ةركب ىنأ ثيدح ىف (ىعاسلا نم ديخ )هلوق
 رانلا ىف ابلك اهالتق ٠٠

 اهنءاهنامز ىف دعاقلا ىأ «ماقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ود هلوق ىف حارشلا ضعب لاق ثودحلا «هلباب قحليلف لبا هل تناك نف
 ههركي رمآ ىف هيشم ببسإ عقب ام رف « اهاوس مآل هب ابسأ ىف یشم نم یشاماب و اف رشتسیال ىذلا مئاقلاب دارملاو: لاق
 كلذ ىف میضعب نأ ىنعي « اہک لاوحالا ىف امل ارشايم نوكي نم دارملا نأ رهاظلا نأ ىدوادلا نع نيتلا نبا کحو

» 
 ىثاملا وهو اهبابساب امئاق نوكي نم مث « اتراثال ایس نوکی ثيحب اهيف ىعاسلا كلذ ىف مهالعأف « ضعب نم دشآ
 اه ابنتحب نوکی نم مث « دعاقلا وهو لتاقي الو ةراظنلا عم نوكي نم مث « مثاقلا وهو ام ارشابم ن وکی نم مث
 دارالاو « مئانلا وهو ضار هنكل و كلذ نم ءىث هنم عقبال نم مث « ناظقیاا عجطضملا وهو رظني الو رشاب الو
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 ةانثملا حتفب ( اه فرشت نم ) هلوق . روكذملا لیصفتلا ىلع هقوف نع ارش لقأ نوكي نم ةيريخلا هذه ىف ةيلضفالاب

 نمو فرشلا نم اضيأ طيضو « ابنع ضرعي الو اهل E نأب اه علطت ىأ ءارلا ديدشتو ةمجعملاو

 تفرشأو هت ولاء ءىثلا تفرشتسا لاقي « كالا ىلع امم فرش نأ کل ی ) هف رشنسآ ) هلوق . فارثالا

 هتلباق هصخشت ايف علط نم نأ هلصاحو « هنع تضرعأ امنع ضرعآ نمو هل تبصتنا اهل بصتنا نم ديرب « هيلع

 نف ) هلوق ٠ هتبلغ ابلاغ نم لئاقلا لوق هرعأو « هتکسلهآ هسفنب امف رطاخ نم دارلا نوكي نأ لمتحو « اهرشب

 ملا ) اذاعم وأ ) هلوق . اه رد 1 ءیجتاب » ىأ ( أجام ) هلوق ٠٠ ام » ىنييمشكلا ةياور ىف ( اف .ف دج و

 یآ ( هب دف ) هلوق ' اذاعم ىن مضلاب هانيورو نيتلا نبا لاق « أجلملا نعم وه ةمجعلا لاذلاب و ةلمهملا نيعلاب و

 ةركد ىبأ ثددح ىف لسم دلع هريس «ءذعتسلف د ميهاربا نب دعس ةياور قو ةئتفلا رش نم سیل هيف لزفعیل

 ل نم تارا هللا لوسراب لجر لاق - ضرالاو محلا رکذو  هلباب قحلیلف لب هل ناک نف تلزت اذاف , هظفا و

 ىلع ثحلاو ةنتفلا نم ريذحتلا هيفو . « عاطتسا ر جنیل مث رجح هدح لع قدیف هنس ىلا دمعي: لاق ؟ هل نك

 كلملا بلط ىف یالتخالا نع اثني ام ةنتفلاب دارلاو « اهم قلعتلا بسح نوک اهرش نأو ايف لوخدلا باذتجا

 لوخدلا نع دعق نم مو مومعلا ىلع میضعب كلذ لمغ فلسلا فلتخا : ىريطلا لاق . لطبلا نم قحا ميال تر

 ةروكذملا رهاوظلاب اوكسمتو : نیرخآ ىف ةركب ىلأو ةلسم نب دمحم و ربع ناو دعسک اقلطم نیلسلا نيب لاتقلا ىف

 مث . الصأ نّتفلا دلب نع لوحتلاب لب ةفئاط تلاقو « توببلا موزلب ةفئاط تلاقف ءالؤه فلتخا مث ءاهريغو

 ` نعو هسفن نع حفاد لب : لاق نم منمو « لتق ولو هدب فكي كلذ نم ءىش هيلع مجه اذا : لاق نم م | وغلتخا

 بجاولا نم تعنتماف مامالا ىلع ةنئاط تغب اذا : نورخا لاقو . لتق وأ لتق نا روذعم وهو هلهأ نعر هلام

 رص و ءىطخلا دي ىلع ذخالا رداق لك ىلع بجو ناتةئاط ت راحت ول كلذكو « اهلاتق بجو برا تبصنو اهيلع

 مامإ ال ثيح نیملساا نم نیتفئاط نيب عقو لاتق لك : اولاقف نورخآ لصفو « روا لوق اذهو « بيصملا

 لاق  یعازوالا لوق وهو كلذ ىلع هريغو بابلا اذه ىف ىتلا ثيداحألا لزنتو« عوذمم ذئنیح لاتقلاف ةعامجلل

 ناعآ نف « هيلع ردق نم لك ىلع بجاو رکشلا راكنإو « ءالتبالا ابلصأ ةنتفلا نا لاقي نأ باوصلاو : ىربطلا

 نورخأ بهذو . ايف لاتفلا نع ىبتلا درو قلا ةلالا ىف رمالا لكشأ ناو « أطخأ ءىطخلا ناعأ نمو باصأ قحلا

 ثيداحأ نا ليقو . كلذب بطوخ نم صوصخم ىبنلا نأو « نيصوصخ سان قح ىف تدرو ثيداحألا نأ ىلا

 نبا ثيدح ىف عقو دقو . كلا باط ىف ىه اما ةلتاقلا نأ ققحتلا لص ثيح نامزلا رخآب ةصوصخم ىنا

 ,هسیلج لجرلا نمأي ال نيح لاق ؟ىتمو تلق جرما مايأ لاق ؟ كلذ یتمو هللا لوسراب_ تلقو هيلا ترشأ ىذلا دوعسم

 امیفیسب نا لا یقتا اذإ بيسساب - ٠

 ”تجرخ » لاق ع نا نم همس 3 رلجر نع دا انثدح باهولا ربع هلا دبع اسو - ۳

 : لاق« ر ا لودر "ع نبا ة 7 دیرا تاق ؟ دیر أ : لاقت ةركب وبأ ىنابقنساف « ةنتفلا یلایل ىحالسب

 ؟لوتقلا لاب اف « لتاقلا اذبف : لوق . رانا لهأ نم اهالكسف امميقيسب ناملسلا هجاوت اذإ : هب هللا لوسر لاق
 انأو رلیبع نا "سنوو بول ”ثيدحلا اذه ترک ذف : یز نب دا لاق. « هيحاص “لق دارا هنإ : لاق



 نقلا باتك ۔ 3 ۳؟

 اید دح ء رب ىلأ نع نإ نير فأل ء سجا ”ثيدحلا اده ىّورامإ : : الاقف «هب ینا دغ نأ در

 نع دايز نب ىلءمو مادهو اوو بویآ ان دح دز نب هاچ ان لح لموم لاقو . اذهم اچ الع نایلس

 زيزولا دبع ني راكب "ماورو ؛ بويأ نع 0 اون ¢ هنو "یبلا ن ی ةركب أ ن ألا نع نسحلا زا م ۳ 9 .

 ینا نع ركب أ نع ر شارد ی "ید نع روصنم نع ةبمش انث لح رد " لاقو . ةركب یآ نع ا

 روصنم نع ”نايفس همف رت ار ‹ كج

 ةلمبلا حتفپ ىجحلا وهو ( باهولا دبع نب هللا دبع انثدح . امهيفيسب ناملسلا قتلا اذإ باب ) هلوق
 ديبع نب ورم ره ( همس ل لجر نع ) هلوق . ثيدحلا ءانثأ ىف هبسن دقو ديز نبا وه ( داح ) هلوق ميجلاو
 ىاطاغك هريغ زوجو « عضوملا اذه ىف مہا هنأ ب بيذهتلا ىف یزلآ مزج اذکه . طيضلا ءىس ناكو ةلزنعملا خيش

 ( ةنتفلا ىلايل ىحالسإ تجرخ لاق ) یرصبلا وه ( نسخ نع ) هلوق دعب هيفو ناس> نب ماشه وه نوكي نأ

 نيب تعقو ىتلا برحلا ةنتفلاب دارملاو < قابس 6 ةركب أو نسجلا نيب فنحألا طقسو « ةياورلا هذه ىف عقو اذك
 دا نع شادخ نب دلاخ نع ةبش نب رع ةياور ىف « ىحالسو تجرخ , هلوقو « اهعم نمو ةشئاعو همم نمو ىلع

 هلوقو : ءهرصنأف ايلع ىتأل نیسب ىلع تفجتلا : لاق فنحألا نع » نسملا رع سنويو بويأ نع ديز نبا
 ىف سم داز ( دیرت نيأ) هلوق . « ةركب وبآ ىنيقلف د الع هيبنتلا قلا لسم ةياور ىف « ةركب وبأ ىف ةامقتساف »
 : مس هللا لوسر مع نبا رصن ديدأ » لسم ةياود ىف ( لَ هللا لوسد مع نبا ةرصن) هلوق ٠ ,فنحأ اب د هتياور
 هللا لوسر تعم یاف د » لسم اور ىف ( هلي هللا لوسر لاق ) هلوق “٠ ,عجرأ فنحأ اب : ىل لاقف لاق و ايلع ىنعي

 ىف لوتقملاو لتاقلاف اسم ةياور ىفو < راسلا ىف ىنيمشكسلا ةياور ىف ( رانلا لهأ نم اهالکف ) هلوق ۰ ‹ هلي
 وأ تاقف , لاقف 3 نکس « لس ةياور ىف انيبم عقو ةركب وبأ وه لئاقلا ( لتاقلا اذبف لبق ) هلوق ٠ « رانلا
 « لتاقلا اذه , هلوقو ءلوتقملا لاب اف لتاقلا اذه هللا لوسر اب اول , قازرلا دبع دنع بويأ ةياور ىف عقوو « لبق
 لتق دارأ هنا ) هلوق . هبنذ اف ىأ « لوتقلا لاب اف ه هلوقو « رانلا قحتسي لتاقلا اذه ىأ « فوذح هرخو أدتبم
 دنسا اب لر زه ( دز داح لاق ) هلوق ٠ « هبحاص لتق ىلع اصيرح ناك هنا , ظ:اب نامالا ىف مدقت ( هبحاص

 درع نب و ريك نأ یه ( ةركب ىبأ نع سيق نب فذحالا نع سا ثيدحلا اذه ىور اما الو ( هلوق ۰ روكذملا

 نع نسملا نع هلع نيبجو نم قاسنلا هج رخ ةداتق هقفاو نكسل «ةركب ىبأو نسحلا نيو فتح الا ىذح ىف أطخأ

 « هدنسأ ةصقلا ركذ اذاف ةركب ىنأ نع هلسرب ناك نسحلا نأكف « ةصقلا نود ثيددحلا ىلع رصتقا هنأ الإ « ةركب ىبأ
 فرعيال رازبلا لوق حارشلا ضعي بقعتو « ًاضيأ ىئاسنلا هجرخأ ىسوم بأ نع نسحلا نع یمیتلا ناملس هاو ر دقو
 نع ظوفحلا نآل ةذاش ىمبتلا ةياور نأ یرب رازبلا لعل نکلو « رهاظ رهو ةركب فأ نعالإ ظفللا اذهب ثيدحلا

 برح نیا وه ناملس ( اذهب داح انثدح ناملس انثدح ) هلوق ٠ . ةركب ىبأ نع فنحألا نع هنع لاق نم ةياور نسحلا

 دقو « دسع نب سأوبو بويأ نع ديز نب دا را ارز ارم لإ اذه » هلوق نأ رهاظلاو

 دايز نب ىلعملاو ديبع نب سل ویو بوبأ نع ديز نب دامح نع ىضلا ةدبع نب دمحأ نع اعيمج یناسفلاو لسم هجرخأ



 لمك ىبأ نع دواد وبأ هجرخأو « ةصقلا نود ثيدحلا قاسف سيق نب فنحالا نع یرصبلا نسحلا نع مهتثالث

 نا وهو دم نزو ةزومهبم واوب ( لمؤم لاقو ) هوق . ريسي راصتخاب ةصقلا ركذف « دامح انثدح م, ىردحجلا

 نأ لبق كلذو نيتئامو تس ةنس تام هنال هقلب مو ىراخبلا کردآ « كم ليزن ىرصبلا نحرلا دبع وب أ ليعامسا

 قيرطلا هذه لصو دقو «ىزارلا متاح وبأ هلاق أطخلا ریثک قودص وهو « اقيلعت الإ هنع جرخي مو « ىراخبلا لحرپ

 سنوبو بويأ نع ديز نب دمحأ انئثدح ليعامسا نب لمؤم انثدح » ىنثملا نب دم یسوم ىلأ قیرط نم ىليءامسالا

 قیرط نم اضيأ هلصوو « ةصقلا نود ثيدحلا رکذف « ةركب ىنأ نع فنح الا نع ا نع ماشهو ديبع نبا ره

 <« نسحلا انثدح اولاق دابز نب لعلاو سنوب و بوبآ انثدح دیز نب داخ انثدح لمؤم انثدح و انس نب ديزي
 هاودو ) هلوق ۰ قيرطلا هذه ىلإ راشأ ىراخبلا ناکسف « ةعبرألا نع دامح نع لمؤم نع دمحأ هجرخأو « هركذف

 سم قسي ملف هنع قازرلا دبع قيرط نم ىليعامسالاو یاسالاو دواد وبأو سم هلصو : تاق . ( بوبآ نع رمعم

 ةركب ىلأ نع سبق نب فنحألا نع نسحلا نع بودأ نع » لاقف ىلءامسالاو یناسنلا هقاسو « دواد وبأ ال و هظنا

 ميفو « نوير هب مہلک هلاجر نأ وهو ةفيطا دنسلا اذه ىفو « ةصقلا نود ثيدحلا ركذف « رتل هللا لوسر تعج

 بويأ ثيدح حیحعااو : هدنس ىف فالتخالا ركذ نأ دعب ىنطقرادلا لاق « بويأ مهد ىت سن ىف نيعباتلا نع ةثال#

 دنع : تلق ٠ ( ةركب ىلأ نع هيبأ نع زيزعلا دبع نب راكب هاورو ) هلوق٠ هع نیم اا داح تبدح نم

 زیزعلا دبع لاقف هدج ىلا هبسن نم مهنمو « هجام نبا دنع ابوسلم عقو دقو « ةركب ىلأ نب هللا دبع نبا ره زيرعلا

 دلاخ قيرط نم ىتاربطلا ابلصو قيرطلا هذهو « ثيدحلا اذه الإ ىراخبلا ىف راكب هدلول الو هل سیلو « ةركب ىأ نا

 روكذملا دنسلاب ءزيزعلا دبع نب راكب انثدح » لاق ةمجعم نيش هرخآو ةلمیلا لادلاو ةمجعملا رسكب شادخ نبا

 هلوق ۰ « لتاقلا لتق دارأ دق لرتقلا نإ « رانلا ىف لوتقلاو لتاقلا « ةنئاك ةنتف نا : لرقب هيلي ىنلا تعم“ , هظفا و

 مسا وهو ةدحولا نوكسو ءارلا سکب ( ىعبر نع ) رمتعملا نبا وه ( روصنم نع ةبعش انثدح ردنغ لاتو )

 لاق دمحأ مامالا هلصو دقو « روشم یعبات ةمجعم نيش هرخآو ةلمبملا سكب شارح هيبأ مساو بسنلا ظناب

 حالساا هبحاص ىلع امهدحأ لمح ناماسلا قتلا اذا » هظفلو اعوفرم دنسلا اذم ردنغ وهو « رفعج نب دم انثدح و

 هم رط نمو ةبعش نع هدنسم ىف ىسلايطلا دواد 1 هج رخآ اذکهو ءاعمج اف اعقو هلق اذاف « ميج فرج ىلع امف

 هلصو دقو « روكذملا دنسااب ىنمي ( روصنم نع ) ىروثلا ىنعي ( نايفس هعفرب مو ) لوق . هحيحص ی ةناوع و

 نایلساا نالجرلا لمح اذا ه لاق ةركب یا أ ىلإ روكذملا دنسلاب ىروثلا نايفس نع ديبع نب ىلعي ةيأور نم 0

 اذه ىلع مالكسلا مدقت دقو «راذلا ىف امف رخآلا امهدحأ لتق اذاف « منبج فرج ىلع امهف رخالا ىلع امهدحأ حالم

 ىلا امههرمأ نكسلو كلذ ناقحتسب امب:أ رانلا ىف اممن وك ىنعم : ءاملعلا لاق  حيحصلا لئاوأ نامإلا باتك ىف تيد
 وه ليقو ءالصأ اميبقاعي لف امهنع انع ماش ناو نيدحوملا رئاسك رانلا نم امبجرخأ مث امهيةاع ءاش نإ ىلاعت هن

 هنال رانلا ىف نودلغع یصاعلا لهأ نأب ةلزتءملا نم لاق نمو 4 هيف ةجس الو « كلذ لحتسا نم ىلع لون

 عم لاتقلا كرت نم لك مو ةنتفلا ىف لاتقلا رب مل نم هب حتحاو . اف امهئاقب رارمتسا رانلا ىف امف هلرق نم مزاب

 یتح فّکلا بع : اوات مغو ةر کب ىفأو ةللسم نب دن و رګ نإ هللا دعو صاقو ىلأ نب 0

 بهذو . هسفن نع عقد هلتق دحأ دارأ ناف ةنتفلا ىف لخ ديال لاق ند منهو  هضن نع ہون مل و دحأ دارا و



 تست عکس ی یی کیست نئفلا باتک - ۲ ۳1
 نم ىلع كلذ ىف ةدراولا ثيداحالا ءالؤه لمحو « نيغابلا لاتقو قلا رصن بوجو ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا روبمج
 نم دحأ ىلع نمطلا منم بوجو ىلع ةنسلا لهأ قفتاو قلا بحاص ةفرعم نع هرظن رصق وأ لاتقلا نع فعض
 افع دقو داهتجا نع الا بورحلا كلت ىف اولتاقي مل منال مبنمقحنا فرع ولو كلذ نم مل عق وام بیس ةباحصلا
 ىف هنايب أيس اک نيرجأ رجوی بیصلا نأو ادحاو ارجآ رجؤي هنأ تبث لب « داهتجالا ىف ءىطخلا نع ىلاعت هللا
 ؛ كلما بلط درجع لب غئاس ليوأت ريغب لتاق نم لع ثيدحلا ىف روكذملا ديعولا ءالؤه لمحو « ماكحالا باتك
 ىلإ هادأ ةركحب نأ نم دابتجا نع عقو كلذ نآل ىلع عم لاتقلا نم فنحالا ةركب ىنأ عنم كلذ ىلع دري الو
 لاق . ىلاعت هللا ءاش نا كلذل نایب ديزم هدعب ىذلا بابلا ف قأيسو « هحصن نلو هني اطايتحا منلاو عانتمالا
 الو دح مبقأ ال فويسلا رسكو لزانملا موزلب هنم برملا نيملسملا نيب عقی فالتخا لك ىف بجاولا ناك ول : ىربطلا
 مرحلا ىسو ءامدلا كفسو لا ومالا ذخآ نم تامرحلا باكتترا ىلا اليبس قوسفلا لهأ دجولو « لطا لطب أ
 ذخالاب مالال فلاخم اذهو اف لاتقلا نع اممم دقو ةنتف هذه اولوقي نأب مهنع مهيديأ نویلسلا فكيو م ون زا نأب
 اذا » یهو دارملا نيبت ةدايز « رانلا ىف لوتقملاو لتاقلا د ثيدح ىف رازبلا جرخأ دقو . یبتنا ءاهفسلا ىديأ ىلع
 نامز سانلا ىلع أي ىتح ايندلا بمذتال » ظفاب ٍلسم هج رخ ام هدیژیو« رانلا ىف لوتقلاو لتاقلاف ایندلا ىلع ملتتقا

 « رانلا ىف لوتفلا و لتاقلا « جرما : لاق ؟ كلذ نوكي فرك : لوقف « لتق ميف لوتقملا الو لتق مف لتاقلا وا .
 هلوقب دیرآ ىذلا وهف ىوه عابتا وأ ایندلا بلط رم لج ىلع ناك اذإ لاتقلا نأ ثيدحلا اذه نيبف ىطرقلا لاق
 نيذلا نم اددع لقأ نيفصو لملا ىف لاتقلا نع اوفقوت نيذلا ناك مث نمو : تلق . ,رانلا ىف لوتقملاو لتاقلا ه
 ةزرب یی نع أيس اک ایندلا بلط ىلع لتاق نم مهدعب ءاج نم فالخ « هللا ءاش نإ روجأم لوأتم مبلكو « اولتاق
 بضغب ة۴ ةيار تحت لتاق نم »و هعفر ةريره يأ نع سم هج رخأ ام مدقتام ديوي امو . مع هاو ىبلسألا

 , هبحاص لتق ىلع اصیرح ناك هنإ , هلوقب لدتساو « ةيلهاج هتلتقف لتقف ةبصع رصنپ وأ ةبصع ىلا وعدي وأ ةبصعل
 حالسلاب ةبجاوملا وهو العف اذه ىف نأ كلذب لقي مل نم باجأو « لعفلا عقب مل ناو مزعلاب ةذخاؤملا ىلإ بهذ نم
 لاتقلا ىلع بذعب لتاقلاف « ةدحاو ةبترم ىف انوكي نأ رانلا ىف لوتقلاو لتاقلا نوک نم مزاي الو « لاتقلا عوقوو
 ىف ةلأسلا هذه ىف ثحبلا مدقت دقو « درجا مزعلا ىلع بيذعتلا عقي ملف طقف لاتقلا ىلع بذعي لوتقملاو « لتقلاو
 ملعو تبسكام اهل ۷ ىلاعت هلوق ىف اولاقو« ةئيسب مث نمو ةنسحب مث نم , هلوق ىلع مالکسلا دنع قاقرلا باتک

 تلا هيلع باثي هناف یا فالخ « ةجلامأا نم هيف دب ال هنأب رعشي هال رشلا ىف لاعتفالا باب رایتخا ( تبستك اام
 بتا رلا 0 لصاحلاو  اولمعي وأ هب اوماكتي ملام اهسفنأ هب تثدحام یتمال زواجت هللا نإ » ثيدح هديؤيو « ةدرجا
 خاؤملا ىف عازن الو مزعلاب وأ مهلاب لعفلا نارتقاو « هب ذخاؤي الو هيلع باثي وهو درجا مهلا : ثالث
 ببس للا ةعقو ىف لات فتح لات ىف درو : ( هيبلت ) . عازللا هيفو مهلا نم ی وقأ وهو مزعلاو
 ةنحالا لارتعا تيأرأ هل تلق , لاق ناواج نب ورع نع نمحرلا دبع نب نیصح نع حيو دنسإ ىربطلا جرخأف
 هزلاو ىلع مهيفو -یوبنلا ىنعي  دجسلا طسو ىف نوعمتج سانلا اذاف انججح : لاق فنحالا تعم : لاق ؟ ناك ام
 تاقف ريب زلاو ةحلط تيقلف : فنحالا لاق « هبقانم ركذ ىف مهل هتدشانم ةصق ركذف « ناهثع ءاج ذإ دعسو ةحلطو
 او ةشئاع تيقاف هکسم انمدقف « ىلع : الق ؟ هب ینارغآت نف ءالوتقم الإ - ناغع ىنعي  لجرلا اذه ىرأ ال ىفا



 يه .. VA ثيدحلا

 ةرصبلا ىلا تعجرو ايلع تعيابف ةنيدملا ىلإ انعجرف لاق « ىلع : تلاق ؟ هب ینیرمأت نم : اهل تلقف ناثع لتق انغلب

 تيتأف ؛ كب نورصتتسب ةيبرخلا بناج اولزن ري زلا و ةحلطو ةشئاع هذه : لاقف تأ ىناتأ ذإ كلذك نحن اتبف

 مكدتاقأ ال هتاو تاقف لاق , ابفو ةصقلا ركذف ۾ امهتركذف ربب رلا و ةحلط تيتأ مش « « ىل تلاقام اتركذف ةشئاع

 ٠ نیر ما عم لاتقلا لزتءاف « هتعسب قومتم أ الجر لتاقأ الو « قلم هام هللا لوسر یراوح و نينمؤملا مأ کعمو

 هطبثف ىلع عم لاتقلاب م وأ « ةركب وبأ كلذ نع هليل مث لع عم لاتقا هل ادب مث كاب منم کر

 ىلع لوت : لاق ةداتق قيرط نم ًاضيأ ىربطلا جرخأو . كرما هدنع حجرف هل ةشئاع ةلسأم فداصو 6 ةركب وبأ

 فک : هبلا لسراف 3 فيس فالآ ةعب رأ كنع تففك تش نإو كتيتأ تنش نإ : ۰ فذح الا هيلا لسراف ةب وازلاب

 هنک ىلع تردق نم

 ؟ ةعاج نكن مل اذإ سمألا فيك سا ١

 هللا ديب نم ۰ ا ی لح ر رباج نا ۳ لوح لس نب تع اولا ایزو یا ن , دم اشو بس ۸(

 ۲ هلا لوسر نولأس سانلا ناك لوق ناهلا نب ةفيذح ر مس هنأ» "ينالوهلا سیردا ابأ م هنأ ةيرضحلا ۱

 ؛ رشو ةياهاج ىف انك انإ ء هللا لوسر اي : "تاقف « ینکردب نأ ةفاخم *رشلا نع هأسآ تنکو «ريملا نع

 من: لاق ؟ ريخ نم *رشاا كلذ دعب لهو : تلق . معن : لاق ؟ رس نم ريما اذه دعب لہف « ريما اذهم هللا انءاغ

 0 ۰ ی ر E هم و سم و 4و ميما مس
 كلد لعب لب : تلف « رکن و متم فر ما « ىلذه ریعب ںودہہ موث: لاو ؟ هنخد امو : تاق . ندد هيفو

 نأ لوسراي : نلف . اف PE الإ مهماجأ نم ج باوبآ ىلع ةاعد « م ها : : لاق ۱۰ رم * نم ريما

 ةعاج مزلن : لاق ؟ كالذ ینکردآ نإ ينرمأت اف : تلق . انقئساأب نوملكتيو « انت لج نم م : لاق « ال مهفصر

 ق نآ ولو “ ا-مآ قرفلا الت لرعاف e الو ةءاج مل نكي : ناف : "تاق e نيملسملا

 1 - 2 4 مس رز

 نم فالتخ لا لاح ى مسملا لعاب یذلا م ىنعملاو « ةمات ناك ؟ ) ةعاج نكست ' اذا را فيك باب |

 8 کک ن 4 ديع ی نا 0 0 ی نآ لبق

 رص او لك نأ ة ف اع) هلوق ۰ ل ىراخبلا خيش الا ا هلك دنسلاو 3 ريعص ىعب أت دم

 ناک ام م ىلا ريشي ( رشو ةيلهاج ىف) هلوق « « ىنقبسي نل ريخلا نأ تفرعو ه ةبيش یی نبا دنع ةفيذح نع معاع نبا

 ( جلا اذ هللأ انها ) هلوق ٠ . شحاوفلا نايتإو اضعب مبضعي بو اضعب مهضعب لتقو رفكسلا نم مالسالا لبق

 « هيف نحف و » ةفيذ> نع دوسالا ىلأ ةياور ىف لسم داز « شحاوفلا بانتجاو لاحلا حالصو نمالاو نامالا ىنعي

 ةفيذ> نع دلاخ نب عيبس ةياور ىفو ةنتف» مصاع نب رصن ةياور ىف (معن : لاق ؟رش نم ريخلا اذه دعب لبف) هو

 نم عقيام رشلاب دارو « ةنده معن لاق ؟ ةيقت نم فرسلا دعب لبف لاق فرسلا لاق ؟ هنم ةمصعلا اف , ةبيش لأ نیا دنع



۳۹ 
 نتفلا باتك - ۲

 ةلموملاب (نخد هیفو « معن : لاق) هو ٠ ةرخالا تاب وقع نم كلذ ىلع بترتيام وأ ارج راهو ناغع لتق دعب نم نئفلا
 . براقتم ةثالثلا ىنعمو « بلقلا ىف داسف ليقو « لغدنا ليقو . دقحلا وهو نون اهدعب نيتحوتفملا ةمجعملا مث
 ريشيو ناخدلا نخدلاب دارلا ليقو . ردك هيف لب اصلاخ اريخ نوكي ال رشلا دعب ءىحب ىذلا ريخلا نأ ىلا ريشي
 رخالا ثيدحلا « ثيدحلا اذهب دارلا رسفي ديبع ربأ لاقو . هورکم مآ لك نخدلا ليقو « لاحلا ردك ىلا كلذب
 وفصبال موق نأ ىنعملا نأكف ةرودك ةبادلا نول ف نوكي نأ هلصأو « هيلع تناكام ىلع موق بولق عجرت ال »
 نیونتلا عم ةدحاو ءايبو رثكالل ءايلا دعب ةفاضالا ءايب ؛(يدم ریذب) هلوأ حتفب ( نودي مدق) هلوق ٠ ضعبل ايضعب
 منه فرعت ) هلوق . « ینس نونتسب الو یادم نودتم بأ ىدعب نو 0 دوسالا نأ ةياور قو « ىنيمشكلا

 مطب ( ةاعد ر هلوق ۰ 8 0 ركنا نفد سم دنع ةملس مأ ثيدح فو ۰ مهلابعأ نم ین ( رکنتو

 اک « مهلاح هيلا لوؤيام رات كلذ ماع قلطأ (منیج باربأ ىلع) هلوق ٠ قحلا ريغ ىلا ىأ عاد عمج ةلمهملا لادلا
 انتامو انناسأ لهأ نمو اهوا نم ىأ ) ادل نم م ) هلوق ۰ موج ريفش ىلع فقو : مرح لعب صأ ن زا لا

 قو انتلم ىلع رهاظلا ىف مهنأ هانعم : ىسباقلا لاقو ٠ مدآ ىنب نم ىأ : ىدوادلا لاقو . برعلا نم مهنأ ىلا ةراثا هيفو
 ةرسلا نأ برعلا ةدارا دب وزو لبق « ندبلا ءاشغ لصالا ىف یهو « هرهاظ ءىثلا ةدلجو « نونلاحم نطابلا

 ناتج ىف نيطايششلا بولق ممبواق لاجر مهيف » دوسالا ىبأ ةياور ىف عقوو « دلجلا ىف ربظي امنإ نوالاو مهياع ةبلاغ
 رشلاب دارملا : ضايع لاق . صخشلا ىلع قاطيو دسجلا وه ةئلثما نوكسو ميجلا مضب « نائثج » هلوقو » سنإ
 نيذلاب دارااو « زيزعلا دبع نب رع ةفالخ ىف عقوام هدعب ىذلا ريخلاب دارلاو « ناهثع دعب تعقو ىتلا نئفلا لوألا
 روجلاب لمعيو ةعدبلا ىلا وعدي نم سفر لدعلاو ةئسااب كلسمتي نم مف ناکق دم ءارمالا ركنتو مېنه فرعت

 ىلع عم عاتجالا نم عقوام ريخلابو « ىلوآلا نتفلا نم هيلا راشآ ام لوألا رشلاب دارملا نأ ربظ یذلاو : تلق
 « جراوخلا نم هيلع فلاخ نم فالخ و قارعلاب دايزك ها مالا ضمه نم امرتمز ىف ناك ام نخدلابو ةيواعمو
 ةعاح مزلا , هلوقب ةراشالا كلذ ىلإ . مريغو جراوخلا نم كللا بلط ىف ماق نم منج باوبأ ىلع ةاعدلابو
 كلذ لثم ناكو « كلام ذخأو كربظ برض واو , دوسالا ىنأ ةياور كلذ حضويو راج ولو ىنعي « میماماو نيدلسملا
 نأ ةباود ق داز م ريمأ ىأ ةزملا یسکب ( مهمامإ و نيماسملا ةعاج مزلت ) هإوق ٠ هوو جاجحلا ةرامإ ىف اريثك
 تبأر ناف , ىناربطاا دنع عيب نب دلاخ ةياور ىف اذكو , كلام ذخأو كرهظ برض ناو عيطتو عمست م دوسالا
 دی دش و ةلمهملا نيعلا جم ( ضعت نأ ولد) ) هلوق ۰ « برم اف ةفیلخ نكي را ‹« كربظ برض ناو همرلاف ةفيلخ

 6 1 مش رلاب ی الا هلع EE ميمجلا تصالا ۷" ضعت و Es لدعت الو شعلا ۷ لا | هبع ال! ناك ولو ىأ ةمجمملا داضلا

 ۲ 1 ١ بن 9 إذ ۴ E او هلمشلا نم دن همه ا نأ » نر 58 1 ىلع فق وتم هزاوج نأي بقعتو

 لع ماع و توم >2 و ةجأم نبا دع هش ردح نع طرق 3 نهرا لہ ةياور قو 4 ىنغملا بحاص هيلع هم

 4 تحت بصل ك و مال اهدمب ةمحعملا 2 واسو 2 لإ رسک لذجلاو 6 لا ادحا عبلت نا نم ك راح لدمج

 .J ۱ رع ولو م طال ةعاطو نيلسملا ةعاج ع نع ةيانك وهو ¢ ضعأأ ىأ كاذ ىلع تاو 2 هلوقو 34 لالا

 م غا لصا ضعو 6 نام لا و لس لمحت لع. ريصلاو هل هلز ىلا "۷ كيل ایف ةقيلخ ا 3 نکی ملاذإ اذإ یعلا : ىواضي ىلا
 م

 ۲ بقا 1 ١ تيدحلا ی هلوقك مو زللا دار را ۳ ۲ مالا ةدش نم اهيا ضع» ناو هوك ةقشملا ةدياكم نع ةيانك



 ۷۰۸۵ ۰۷۸ ثيدحلا
۳۷ 

 نأ نم كل ريخ لذج ىلع ا تنأو تم ناف و رخالا ثيدحلا ىف هلوق لوألا ديؤيو « ذجاونلاب اب لع اوضع و

 ةا ىلع جورخلا كرو نیلساا ةءامج موزا برج و ىف ءابقنلا عام ةجح هيف : لاطب نبالاقو « میم اد أ علت

 ىف لاق اک « رکتتو فرع » مهيف لقب لو « منبج باربآ ىلع ةاعد » مهنأب ةريخآلا ةفئاطلا فصو هنال « روجلا

 ىف فاتخا : ىربطلا لاق . ةءاج ا مورلب كلذ عم رمأو « تح رغ ىلع مو الإ كلذك نرنوکبال مو «نياوألا

 نع نيريس نب دمع نع قانم مث « مظعالا داوسلا ةعاجلاو برجوال وه: : موق لاقف « ةعاملا ىفو رمآللا اذه

 لاقو . ةلالض ىلع دم ةمأ عمجيل نكي مل هللا اف ةعامجاب كييلع م نامثع لتق ال هلأ نم ىصو هنأ دوعسم ىنأ

 قلخلا ىلع ةجح میاعج هللا نال معلا لمأ et لا: مرق لاتو « مثدعب نم نود ةياحصلا ةعامجاب دارملا : موق

 نم ةعاط ىف نذلا ةعاجلا موزا ىلا نم دارلا نأ باو صأأو : ىرطلا لاق . نيالا . مأىف 11 عسبت سابلاو

 مامإ یانا نكي مل یتم هنأ ثيدحلا ىفو : لاق « ةعاملا نع جرخ هتعي تكس نف « هر : ىلع اودمتجا

 ىلعو « رثلا ىف عوقولا نم ةيشخ كلذ عاطتسا نا عيمجا لزتميو ةق فا ىفادحأ عیتب الف ابارحأ سانلا قرتفاف

 نمحرلا ديع ةياور هديؤنو « اهثم فالتخالا هرهاظ ام نيب عمج هو. تا راس ىف ءاجام لدا كلذ

 بی ؛ ماش امف مهنم الك ماقأ فيك هدابع ىف هللا ةمكح ثيدحلا ىف : ةر ىأ نبا لاق ء اه رکذ مدقتملا طرق نا

 هيذتجيل مثلا نع لاؤسلا ةفيذهلا بحو , مثديغ اهرغارب و اه اولمعیا يلا هوج و نع لاؤسلا ةباحصلا كأ لإ

 بیج ناک یتح ابلك کلا هوجوب هتف رمد ی ردص ةع هيفو « ةاجنلا هل هللا دارأ نمع هعفد ىف ايس نوكير

 بحاص ةفيذ> ناك مث نمو ٠ هريغ هيف قوفي هنأف ءىش هيلا بيح نم لك نأ هنم ۽ يو « ةيسائب ام هلأس نم لك

 ماكو تأ نما هل دخؤيو « ةيئألا رومالا نم یک و نیقفاناا ءامعأ ةف رعك صخ یتح هريغ هیاعبال ینلآ بلا

 نو هب مايقلاو همت ىلا عسسل نأ ردجأ هناف < ةحامملا مو واعلا نم هيلا الئام ةار أم مي ءاواا عاونآ نم يللا مد نأ

 باتکسلا فالخ الضأ نیدلل لعج نم مذ هنم دخویو . سكعلاب اذک و اربخ یسب را قيرط ىلا فدع میش لک

 هلاق ولو یومنلا ىدملا فلاحام لک و لطابلا در بوجو هيف و « هوع دتا یذلا لصال ا كلذل اعرف املعج و ةئسلاو

 عیطو وأ عیفر نم هلاث نم

 لاو نتنل داو 2 رک نم ۵ تسي — ۴

 ی نع ثیلا لاقو . دو.ألا وبأ انثثدح لاف هو وح انه لح "دی ن هادم اش - ف

 لاق م « ىونلا "دشآ ىلاهنف * هتربخأف ةمركع تیقلف : هيف تبت أف ثعب ةنيدملا لهأ ىلع ملا لاق دوسألا

 اك لا لودر ىلع نيك رمشااداوَس نور سه نيك را اوناك نیللساا نم اسان نآ ساب اا

 ا مان ۳ ù دل "نإ ۷ ىلاعت نا لر « هلتقيف 1 رب ا لتفب ما ياصیا هب ۳ موس اا ىأيف

 ( مفا ی اظ

 را دا وس) لب ديشقلاب ( كي نأ هر کى نم باب ) هلوق
 ةلمملا حق و وه و دا وسا اب دار أ E امبلهأ یآ ) لطظلار نك

 موق لم ىضر نمو « مم وبث E دو عقرب د ل نع دقو « صاخشالا واولا فوتو



 نتفلا باتك - ۲ ۳۸

 ريغ كرابملا نال دهرلا ىف رذ نآ نع دهاش هلو < دروم نال ةصق 4. و 2 لعب وبأ هج رخأ 4 لمع نم كب رش ناک

 نا ددر هنأك ) هدبغو) هلوق . ةئكاس فورخا رخآ ءا م واولاو ةلمهملا حف ) ةورح + ( هلوق ۰ عوفرم

 اذه یراخبلا جرخأ نكسل « تسللا اضبا هنع هاور دقو « اضرا نمحرلا دبع نب دمح دوسالا ىبأ نع هاور هناف « ةع

 ىبأ نع تسللا هاور » هدعب لاقو اذه هدنسلانه هيف هخيش ديزي نب هللا دبع نع ءاسألا ةروس ريسفت ىف ثددحلا

 ثيللا باک خاص نب هلأ ديع حلاص ىبأ قيرط نم ۾ طسوالا قاربطلا مجعم 0 ین الوصوم هائيور دقو ۾ دوسالا

 الا دوسالا ىنأ نع هور مل: یناربطلا لاق « ةصقلا نود ثيدحلا رکذف « ةمركع نع دوسألا يأ نع ثدللا ىتثدح »

 هجو نم ليعامسالا هجرخأ دوو « ةروک ذلا ءوبح ةياور دوجول رجلا اذه ىف موو : تاق . ةعيه ناو ثيللا

 حرش عم ءاسنلا ةروس سفت ىف ةعيط نبا ةياور لصو نم تركذ دقو 4 هدحو ةوبح نع ىربقملا نع رخآ

 نأ لمتحو : تاق . قأیف مهسلاب یریف ریدقتلاو بلقلا نم وه ليق ( هب ىريف مهسلا ىقأيف ) هلوقو . ثيوحلا

 ( هب رضی وأ) هلوقو . « هب یر مهسلا قأيف ءاسنلا ةروس ىف رذ ال كلذك تبثو « ةدئاز ةيناثلا ءافلا نوکست

 ةيصعملا لهأ نيب م نم ةئطخت هو ¢ فيسلاب امإو ماب امإ لتش ىأ » بوصف 0 لع ال 7 قأيف ۳ ىلع فوطعم

 رذعبال مع لوحتاا لع رداقلا نأو ¢ کام نم سم ذاقنا ءاجر وآ الثم ele راکن] نم حيك دصقل ال هرابتخاب

 شوج ىف جرخ نم نأ ةمرکع ىأرف « كلذب ةذخاؤاا مه تاصأ نیملسلا نويع ىف مهترثك ماهيإل لب نیملسلا

 7 مسیلج ےہ قشيال موقلا مثد ثيدح هسكع ىف كلذ دی اتو ؛ كلذ یون الو لتاقب مل ناو مثأي نييلسملا نولتاقي

 قاقرلا باتك ف هركذ یم 1

 ۱ سانا نم اح ف "یقب اذإ تبساب — ۳

 اف دح لاق ةفيذح ادئدح» بهو نب ديز نع ”شألا انث دح نایفس انر بخأ ريثك ند شو س

 م ¢ لاجرلا و بولق رذج ىف “تن تاز : ةنامألا "نأ ۳3 لح : رخالا *ر ظقنأ انأو ادع تار نيدبدح لا لس

 اهرثآ لی هبلق نم ةنامألا ضیقتف ةمونا لج را ماني :لاق اپعفر نع انث دحو ؛ ةمسلا نم ولع مث نآرقلا نم اومع

 هارمف طفيف اجر ىلع هتج رد رمجک « لجلا را لثم اهرثأ امیف ىقبيف ضيقت ةمونلا ماني 7 « تك دارا ل ثم

 الجر نالف یب ىف "نا : لاقیف « ةنامالا یدو, دحا "داکب الف ن ومیابنب سائلا حبصب و « ءىش هيف سیل و ۲ رعتنم

 ىلع ی دقاو , ناعإ نم لدرخ رمح لاقثم هبلق ىف امو هّرلجأ امو هلرظأ امو لا ام: لّجراا لاقيو « نیما

 مويلا امار 6 هیعاس لع هدر ف ناک نإو ¢ مالسإلا ىلع هدر اذ ناك "نال 6 تا 3 لا الو نامز

 « انالفو الف "الا ميابأ تیک از
 ةثالثملا فیدخت و ةلمبملا 2 ةلاثحلاو ؟ عنصي اذام ىأ ( سانلا نم ةلاثح ىف ) لسملا ىأ ( قب اذإ ! باب ) هلوق

 قیرط نم نابح نیا هحتصو یرطلا هج رخأ ثبدح طظفإ ةمجرتلا هذهو ¢ قاقرلا باتك لئاوأ ىف اهريسفت مدقتو



 ۳۹ ۱ ۷۰۸۱ ثيدحلا

 ورمع نب هللا دبع اي كب فيك : مقل هللا لوسر لاق ه لاق ةريره نأ نع هببأ نع بوعي نب نحرلا دبع نب هالعلا

 : لاق . هعب اصأ نيب كيشو « اذکه اوراصؤ اونلتخاو میااماو مدورع تجر دن سانا نم ةلاثح ىف ترقب اذإ

 مو ثيدحلا اذه ىلا ىراخبلا راشأ : لاطب نا لاق « ممارع كنع عدو « كتاخي كيلع : لاق ؟ ىنممأت اف

 ءافولا مدعو ةنامآلا ةلق ىف هعم عمتجم : تلق . ةفیذح ثيدح ىف هانعم 5-0-0 هط رش نم سيل العلا نال هجرخي

 ةريره ىلأ ثبدح لثم رع نا نع درو دقو. رخآلا ىف ترا ةدايز امنم لك قو « فالتخالا ةدشو دبعلاب

 باتک نم دجاسملا باوبأ ىف مدقتو دقاو «هخأ نع دمحم نب مع قب رط نم نزلا باتك ىف سا نب لہنح هجرخآ

 لوسر لاق » ربع نب هللا دبع لاق لوقب نبأ تعم م ربع نب هلا دبع نإ ديز نب دم وهو دقاو قيرط نم ةالصلا

 دنع هتيقبو ىراخبلا ىف ام ىنا انه ىلإ « ساناا نم ةلاثح ىف ترقب اذإ كب فيك و ربع نب هلل دعا ق هللا

 عدتو فرعت ام ذخأت : لاق ؟ هلا لوس راب یلمأت فرك-ؤ : لات , دازو ار ةه نأ یی ل لت

 ثيدح نم ىلاربطلا جرخأو . هجولا اذه نم لعب وأ هج رخأو ۾ مرهارع عدتو كتعاخ ىلع لبقتو « ركنتام

 نوذخأت : لاق ؟ هللا لوسراب انب فيك اولاق م هيفو دانسالا حرص ًابضعب قرط نم هسا ورمع نب هللا دبع

 رفعج نب ديملا دبع قيرط نم ىدع نباو يارطلا هجرخأو « كلذ عيمج ىف عملا ةغيصإ هلثم ركذف « نوفرعتام

 ةلاثح ىلع الإ ةعاسلا موقتال » هعفر دمو ةدحوم اهدعب ماللا نوکسو ةلمبملا رسكب ءايلع نع هيبأ نع محلا نب

 : وربع هيف ساجن ىف نحنو مثلي هللا لوسر ائيلع جرخ و لاق دعس نب لهس ثيدح نم ىناربطالو « ثيدحلا « سایلا

 ١ اذه مدقت ( ريك نب دم انئدح ) هلوق ٠ هللا ند ىف نولتلاو ماياو» دازو هلم ركذف « لاقف هانباو صاعلا نبا

 ' نم اودع : ) هلوق ١ هکست و هميج حتفا و لصالا رذجلا ناو ۾ ةنامالا عفر باب » ىف قاقرلا باتک ىف دنسلا

 نأ لبق نآرقلا نودلعتي اوناك من لا ةراشا هيفو « مث ةداعاب ةياورلا هذه ىف اذک ( ةنسلا نم أوءلع مث * نآرقلا

 اذه ( ابعفر نع انثدحو ) هلوق « ابودنم وأ ناك ابجاو رب ىنلا نع هنوقلتيام نتسلاب دارلاو « نتسلا اودلعتي

 الإ ةنامالاب فصوب نم ینبیال یتح الصأ ةنامالا عفر وهو هرظتلب هنأ ةفيذح ركذ ىذلا ىناثلا ثيدحلا وه

 ىلإ ةبسنلاب كلذ ناف ةنامالل بسني نم ةلق ىلع لد ام ثيدحلا رخآ ىف هركذام كلذ ىلع رکم الو « ردانلا

 کردآ ىذلا نيخآلا رصعلا لهأ نم م « انالفو انالف الإ عيابأ تنكام و هلوقب ما راشآ نيذلاف « نيلوألا لاح

 لوق ردانلا الإ عما نم ةنامالا دقنت ثيح هناف هرظتاب ىذلا او لقأ لوالا رصعلا ىلا ةسذلاب می ةنامالاو

 ةلاخا رکذ هنال اهماب ىلع انه ىهو « تقو لک ىلع قلطأ مث رابنلاب لمعام « لظ » لصأو ريصي ىأ ( اهرثأ لظیف )

 فوصوملا رثالا الإ اهنم قبال ىح بمذت ةنامألا نأ ىنعملاو « حبصلا دنع عقت ابلاغ یمو مونلا دعب نوكست قلا

 هنأو قاقرلا ىف هريسفت مدقت « ةانثم اهدعب فاکلا نوكسو واولا حتفب ( تكولا رثأ لثم ) هلوق ٠ ثيدحلا ىف

 دعب ءافلا رسكحب ( طفنف ) هلوق . ديلا ىف لمعلا رثأ ملا نوکسو ملا حتفي وهو لجلا اذكو ؛ نوللا ىف داوس

 ءام التماو مرو اذا طفتناو حرجلا ربتنا لاقي ةدحوم مثةانثم مث نونب ربتنملا وهو اطفتنم راص ىأ ةحوتفملا نونلا

 اما اذهو « انيمأ ناك نأ دعب انئاخ ريصي ىح اهباسي ةنامألاب فوصوملا ناو ةنامألا عفرب رذنأ هنأ ربا لصاحو

 نامز ىلع نأ دقلو ) هلوق ٠ هنيرقب ىدتقي نيرقلا نآل انئاخ ريصي هناف ةنايخلا لهأ طلاخ نا دهاش وهام ىلع عقي

 ذعب نيثالثو تمم ةنس لوأ ىف ةنيذح ةافر یراکو « نامزلا كذ نم سا ىف ذخأ ةنامالا لح نأ لا ریش )خا
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 هبلعی الو قخيام لك ةنامآلا : نيتلا نبا لاق « هيلا راشأف ريغتلا هيف عقو ىذلا نمزلا ضعب كردأف « ليلقب ناثع لتق

 2 0 ليقو « ةعاطلا یه ليقو « ابنع اونو ا اورمآ ىلا ضا وفا یه : سابع نبا نعو . فلكملا نم هللا الا

 ءانإ ١ ةيآلا ف ةروكحذملا ةنامالا ريسفت ىف عقو فالتخالا اذهو .دابعلا ىلعهللا هذخأ یذلا دبعلا ليقو

 2 ناعالا نيع یهو ةيآلا ى ةروكذملا ةنامالا ى م ثيدحلا ىف ةروكذملا ةنامالا : ريرحتلا بحاص لاقو و( ةنامالا

 مر هغي لح ثل لح ى ai امالاب دارملا : ۰ یرعلا نأ لاقو . هلع دام باتجاو 4 رمآ ام ءاداب ماق بالا ی تنکمتسا اذاف

 قبب مل فعضلا ىهانت اذا ىتح « ناميالا فعضت لازتال ةئيملا لامعالا نأ اممفر نم ركذ امف كلذ قيقحتو « نامالا

 یکو «ندبلا رهاظ ىف رثالاب هييشف « بلقلا رهاظ ىف فيعضلا داقتعالاو ناسللاب ظفاتلا وهو « ناعالا رثأ الإ

 عقب یتح لجرلا نع رجحلا قرهز الاح باقلا نع نا مالا قرهرا الثم 00 موتلاب نام الا فعض نع

 ةفاللب ةعياملا ال ءاهودنو عاسلا ىف ةعبامملا هدارم نأ قاقرلا ىف مدقت ( تعباب مد ىلابأ الو ( لوق ضرالاب

 هت رابع ق عقوو حضاو و هو ةفالخلا ىلع انه ةماملا لمح نم لب اع هريغو نزع ۲ ۳ دقو . ةرامالا الو

 لتف دقو نئادملا ىلع هالو ناغع ناك دقف الإ و « ةغلام ہم یهو ةفالخلا ىف ىنعي رمع دعب دحأب یضرال ناك ةنيذح نأ

 باب , ىف ىنعم  هتفالخ لئاوأ ىف تامو « هرصن ىف مايقلاو هل ةميابلا ىلع ضرحو ىلعل عبابو « الع رهو ناثع

 نيغ نم قفتا نم ةعبابم ىلع مدقي ناك الوأ سانلا ىف ةنامالا دوجوب هقوثول هنأ دارملاو « ام يغيب نامل لا قتلا اذا

 ردقم داريا نع باجأ مث . هلاح فرعب نم الا عباببال راص ةنارخلا تربظو سالا ىف ريغتلا أدب املف « لاح نع فعل
 لمأ مو نيدوجوم هيف رثکساا لهأ ناك هيلا ترشا ىذلا تقولا نال ةدوج وم ةنأم ہلا لرت : هل لاق الئاق نأك

 ىذلا 1 احلا وهو هيعاس دوجول رفاکلابو هتاذل نمؤملاب قش ناك هنکسل كلذك رمألا ناك نو هنأب باجأف. ةنايحلا

 نا رفاکسلا نم هقح صیلختو هفاصناب اقثاو ناكف « لسملا الا لج وأ لق لمع لك ىف نواممتسيال اوناكو « هيلع م

 : ىبرعلا نبا لاقو . مهب قثي سانلا نم ادارفأ الإ میاپیال راص هناف هيلا راشآ یذلا ريخآلا تقولا فالخ ۽ هناخ

 ىنكو « ةسابلاب كلذ ىلا راشأف نيتفيلخلاو ةوبنلا دبع ىلع اهفرعي ناك ىلا لاوحالا تريغت امل لوقلا اذه ةفيذح لاق

 لعآ هللاو « ةنايخلاب هماكحأ فلاخي امعو ةنامآلاب ناميالا نع

 ةنتفلا ىف برمتلا اإ - ٤
 لغد هنأ عوك الا ن د نع » دیبع ىلأ ْن ديزي نع ا ايثادح دیعس نب ۳۹ شرم — ۷

 د لودر نكتو ءال : لاق ؟ تب“ رعت « كيبق ىلع تادنرا كلا نبا اي : لاقف جاجحلا ىلع

 هد الا ىلإ عروك ألا نب ةهلس ج رخ نافع ن ناڪ لی :U : لاق ديبع ءىبأ نب دیزب نو . ٩ ودبلا ىف یل نأ

 « ةنيداا لزت « لايلب توع نأ لبق 'ىتح اهب لرب 1 , ادالوأ هل تالوو اما ع

 هنأ نع ةعضءدص ىبأ ن ا دبع ن نهرا دبع نع الام ان ربخآ فتوا ی نم هللا 22 ا -

 سا ولام“ ريخ نوک نأ كش وب : ب نا لور لاق : لاق هنأ هنع ها يضر "یردخا رودس فأن نع )

 « نتفلا نم ر هند دب رف / رام من ۱اومر لاب جا قاع“ می مع
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نکسلا ىأ ةليقثلا هارلاو ةلم لا نيعلاب ( ةنتفلا ىف برعتلا باب ) هلوق
 نأ رهو . فلالا حتفي بارعألا عم ی

 نذأ نإ الا امر كاذ ذا ناكو ءايبارعأ هترجم دعب عجريف ودبلا نکسیف اهنم رجاه ىلا دليلا نم رجالا لقتتي

 « بابلا ىثيدح ىناث ىف اک نتفلا لولح دنع كلذ ىف نذإلا نم دروام ىلإ ةراشإ ةنتفلاب هديقو « كلذ ىف عراشا هل

 را نم مه : كلذ ىف فاتخا فاسلا رظن نکیلو < قتلا لهأ نالذخ نم هيلع بت رب ال ةنتفلا نمز ىف هعنمب ليقو

 ىف عقوو . روا مو لاتقل رشا نم ميمو « ةفئاط ىف ريع نياو ةيلسم نب دعو دهسك نا لوتعاو ةمالسلا

 ىازلاب ىراخبلا ىف یطخ هتدجو : ملاطاا بحاص لاقو ؛ صوصخو موم ام نيبو یازلاب «بزعتلا » ةعرك ةياور

 ليعاعا ربا ره ةانثم مث ةلمبب ( متاح انثدح ) هلوق . لازتعالاو دعبلا هانعف حص ناف « امهو نوكي نأ ىشخأو

بع 8 ایستاد متاح نع ىذعقلا ةياور ىف دیبع ىلأ نب ديزيو « ةنيدملا لب زن وکلا
 معن ربأ اهجرخأ « دب

 لو امل كلذ ناکو « روپشاا مالا ققثلا فسو نبا وه ( جاجا ىلع لخد هنأ عوکالا نب ةيلس نع ) هلوق

 تددترا هلوق ۰ نیعسو عب رآ ةنس ىف كلذو ةنيدملا ىلإ كم نم راف رسزلا نبا لتق دعب زاجحلا ةرمإ جاجحلا

 لحن نم ناف دود | باتك ىف رئابكلا دع دنع مدقت اک كلذ ىف ثيدحلا نم ءاجام ىلإ راشأ هنأك ( كيبقع لب

 اب رلا لكأ هللا نعل د هعفر دوعسم نبا ثيدح نم قاسنلا جرخأو « ًايبارعأ هترجه دعب عجر نم م كلذ ىف ركذام

: ةيابنلا ىف ىيثالا نبا لاق ۽ ايب ارعأ هترجه دعب دن رااو » هيفو ثيدحلا « هلكومو
 هحضوم ىلا هترجه دعب عج ر نم ناک 

 اذهب ليلجلا ىبلاحصلا اذه بطاخ ثيح جاجحلا ءافج نم كلذ فراك :هريغ لاقو « دئرملاك هنودعب رذع.ريغ نم

 لتقلا اقحتسم هلدج نأ ديرب ىتلا ةا نيبف هلتق دارأ هنإ لاقيو « هرذع نع فشكتسي نأ لبق نم حيبقلا باطخلا

 ودبلا ناف ةنتفلا ىف الإ « هترجه دعب ادب نم هللا نعل و هعفر ةرمس نب رباج ثيدح نم ىناربطلا جرخأ دقو . اب

 فيفختلاو ديدشتلاب ( نكلو ) قرجه نع اعوجر ةيدابلا نکسآ ملىأ ( ال لاق ) هلوق . ةنتفلا ىف ماقلا نم ريخ

 هي هللا لوسر  نذاتسا هئأ ةبلس نع دمع نأ نب ديزي نع ةدعسم ن داح ةياور قو ) ودملا ىف ىل نذأ ) هلوق

 ىرخأ ةصق كلذ ىف ةلسل عقو دقو < هم ینلا تنذأتسا م هل ظفل ىفو « ىلعامسالا هج رخأ هل نذأف ةوادبلا ىف

 هيقلف ةنيدملا ةملس مدق د لاق هثدح هابأ نأ ةيلس نب سابا نب ديعس قيرط نم دمحأ جرخأف « جاجحلا ريغ عم |

 : لوقي هتعمس رس هللا لوسر نم نذا ىف ىنإ « هللا ذاعم : لاف < كترجه نع تددترا : لاقف بيصخلا نب ةديرب

 كلذ حدقي نأ فاخن انا : اولاق - روكذملا ةديربو ةزرب وبأو ةلس اهنم ىتلا ةروبشملا ةليبقلا ىأ مس اي اودیا

 تعم و لاق دهرج نب نمرلا دبع نب ورع ةياور نم دهاش هلو « منك ثیح نورجابم متن : لاف « انترجم ىف

 اما : لجر لاقف «عوكالا نب ةلسو كلام نب سن: لاق ؟ رب هللا لوسر باعصأ نم قب نم : را لو الجر

 فاخت انا اولاق ءاوديا : اسال لوقب لب هللا لوسر تعم“ ىناف « كلذ لقتال : لاقف « هترجه نع دترا دقف ةلر

 ( ديبع ىلأ نب دیزب نعو ) هلوق « نسح امینم لك دنسو « متنک ثيح نورجام من1 : لاق « ا رجه دخ قرع نأ

 اهدعب ةدحوم او ءارلا حتفب ( ةذبرلا ىلإ ةملس جرخ نافع نب ناثع لتق | ) هلوق ۰ روکذلا دنسلاب لوصوم وه

 ' نیعبرالا وحن ىهو ةيدابلا ةباس ىكس ةدم ةياورلا هذه نم دانتسیو . ةنيدملاو ةكم نيب ةيدابلاب عض وم ةمجعم

 مف ) هلوق ٠ حيحصلا ىلع نيعبسو عیرآ ةئس ةباس تومو نيثالثو سح ةنس ةجملا ىف ىف ناي ناغع لتق نال « ةئس

 « یتحد هلوق دعب « ناک و فذع هف اذك ) لايلب تومب نأ لبق ىح ( « كانه » ىنممشكلا ةياور ىف ) اپ لزب

 یرابلا جا ۰۱۳ جاد م
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 «لزنف » یخرسلاو ىللمتسملا ةباور ىف ( ةنيدملا لزن) هلوق . حرص لایتسا وهو ةردقم یهو « لبق » هلوق لبقو
 ىف هعمج یذلا هزجلا ىف هدنم نب باهولا دبع نب یع هب مرج اک ةيدايلاب تع : قیام نأب رعشي اذهو « هاف ةدايزب
 نب هللا دبع أ مزج كلذبو هذه ديبع ىبأ ن ديزي ةياور هيضتقت < ةي دلاب تام لب ةباحصلا نم تام نم رخآ
 رخآ ىف ناك كلذ ناف نيتسو عبرأ ةئس ةد ةافو خرأ نم لع در اضيأ ثيدحلا یو . ةباحصلا ةقرعم ١ ىف هدنم
 ثيح یدع نب میلا ىلع در هيف اذک و « یہ الو رمأ اذ الو اريمأ ذئموي جالا نكي لو ةيواعم نب ديزي ةفالخ
 ةيواعم دارأ ناو نايفس ىلأ نب ةيواعم دارأ نا لوألا نم اطاغ دشأ وهو ةيواعم ةفالخ رخآ ىف تام هنأ معز
 ةئسلا یهو نيتس ةنس تام : لاقف هرهاظ ىلع ىنامرك-لا یثم قو « هلبق ىذلا لوقلا نبع وف ةيواعم نب ديزي نبا
 شاع هنأ معز نم ىلع ىذا ضرزعا دقو « هفالخ باوصااو هب مزج اذك « نايئس نآ نب ةيواعم اف تام ىلا

 تبث هنال لطاب وهو ةئس ةرفع اتنا ةيبيد+لا ىف هل نوكي نأ هنم مزا هنال نيعبسو عبرأ ةنس تامو ةنس نينامث
 الف هرمع غليم ىلا ال هتافو ةنس لا فرصتي نأ ىغبطي نکل هجتم ضارتعا وهو : تلق . میابو ذئموي لتاق هنأ
 ةباحصلا نم قبي مل هلوقل اهنع رخأت هنأ ىلع لدي رباج ردح ناف نيتسو عبرأ ةنس تام لاق نم لوق ناحجر هنم مزا
 ىلع نيعبسو عبس ةنس ىلا كلذ دعب هللا دبع نب رباج شاع دقف نيعبسو عبرأ ةنسب قثال كلذو « ةلسو سأالا
 « مغ سا لام ريخ نوکب نأ كشوب » ديعس ىنأ ثيدح ركذ مش كلذ لبق ليقو اه.هب ىلا ف تام لبقو حيحصلا
 لمح ىلا راشأو « قاقرلا باتک نم ةلزعلا بابو ىف هحرش ضمب مدقت دقو « نتفلا نم هنيدب رفي ه هرخآ قو ثيدحلا
 نم اشيش سبالي مو اهب لهأتو ةذبرلا نكسو اهنع لزعا نتفلا تمقوو نانع لتق امل هنوكسا كلذ ىلع ةبلس عيذص
 ليلدلا هل حضتا لاتقلا سبال نف دادسلا ىلع نير وكذملا ةباحصلا نم دحأ لك لمع لمح قحلاو « بورحلا كلت
 نكي مل اذاو ةيغابلا یه نيتئفلا ىأ هل حضتي ل دعق نمو « كلذ ىلع ةردق هل تناكو ةيغابلا ةمنلا لاتقب رمالا توش
 3 لتاق راع لتق املف لتاقی ال كلذ عم ناکو ىلع عم ناك هنأ تباث نب ةميزخل عقو دقو ٠ لاتقلا ىلع ةردق هل
 ىأ ةمجعلا نيشلا رسكب وه « كشوب , هلوقو « هريغو دحأ هجرخآ « ةيغابلا ةئفلا اراع لتقی » ثيدحب ثدحو
 لام ريخ نوكي نأ » هلوقو « ةئيدر ةغل یه ىرهوجلا لاقو ؛ نيشلا حتفي كشوي زوحيو ۰ هانعمو هنزو عرسي
 نامبالا باتك ىف كلذ نایب مدقتو عفرلاف الاو بصنلاف عفرلاب منغ ناك ناف بصنلاو عفرلا ريخ ىف زوج« ملا
 نوكي ىف ردقب نأ ىلع كلذ عم ريخ عفر میضعب زوج دقو « عفرلاب منغ ةياورلا ىف ربشالاو  باتکسلا لوأ
 ةلمهملا نيعلاو ةمجعلا نيشلا حتفب « لابجلا فعش » هلوقو « هفلکست قخي الو ريخو أدتبم ںیخو منغو نآشلا ںیم
 عقوو اهریغ نم رسيأ زاجحلا دالب ىف امس الو ءاملاو اهيف ىعرملاو لابجلا سوءر ةكأو أك ةفعش عج ءاف اهدعب
 اوذلتخم لو نيلبج نيب جرفنا ام یهو ةبعش حمج ءافلا لدب ةدحوملابو هيناث حتفو هلوأ مضي أطوملا ةاور شیب دنع
 دقو « ةوبنلا تامالع رخاوأ ىف كلذ نایب قبسو ةلمهم نيسلا نکسل لوالاك كلام ريغل عقوو « ةمجعم نيشلا نأ ىف
 هلوق ۰ « باعشلا هذه نم ةبعش سأر ف لجرو » هظفل و ثبدحا اذه وحن لسم دنع ةريره ىنأ ثيدح ىف عقو
 انزوج اذا لسلا وأ عبقي ىف رتتسلا ريمضلا لاحلا وذو ةيلاح ةلملا هذه ینامرکا لاق ( نتفلا نم هنيدب رغب )
 زوحيو « حضاو لاملاب ريخلا داحتاو « هنم ءزج هنأكو ةسالملا ةدش وهو هطرش دجو دقف هيلا فاضملا نم لاخلا
 يف فلسلا فلتخا دقو « هنيد ىلع فاح نمل ةلزملا ةليضف ىلع لاد ربخلاو . ىهتنا حضاو وهو ةيفانثتسا و وکست نأ



 ثيدحلا ۷۰۸٩ - ۷۰۹۰ ۳

 داوس ريثكستو مالسالا رئاعشب مايقال ةيذيدلا ئاوفلا باستكا نم هيف امل ىلوأ طالتخالا رولا لاقف ةلزعلا لصأ

 طرشب ةمالسلا ققحتل ىلوأ ةلزعلا موق لاقو . كاذ رغو ةدابعو ةثاغاو ةناعا نم مهلا يلا عاونأ لاصياو نيملسملا

 ةطااخلا ليض# راتخلا ىووذلالاةو قاقرلا باتك نم ۾ ةلزماا باب » ىف كلذ نم فرط ىضم دقو « نيمتام ةفرعم

 « صاخشالا فالتخاب فلتخم : هريغ لاقو . ىلوأ ةلزءلاف رمالا لكشأ ناف «ةيصمم ىف حقب هنأ هنظ ىلع باغيال نم

 لاوحألا فالتخاب فلتخيف ايواست اذالب هيف مالکاا راو حج تتي نم مزمو نيرمآلا دحآ هيلع تحتي نم مه

 هيلع بجيف رک هلا ةلازإ ىلع ةردق هل تناك نم ةطااخلا هيلع تحت نف « تاقوآلا فالتخاب فاتخا اضراعت ناف

 رمالا ىف ماق اذا هسفن ىف مسي هنأ هنظ ىلع بلغي نم حجر نميو « ناكمالاو لاحلا بسحم ةيافك امإو انیع امإ

 نوكيال ثیح اذهو « عاطبال هنأ نتحتب هنکلو هسا ىلع نمأب نم یوتسپ نمو ء ركدملا نع ىبثلاو فورعملاب

 ةبوقعلا عقت دقو « روذ-لا ىف عوقولا نم ابلاغ ايف أعذب اا ةلزملا تحجرت ةئتفلا تءقو ناف ةماع ةنتف كانه

 ديؤيو ( ةصاخ كنم اوماظ نیذلا نييصتال ةنتف اوقتاو ل ىلاعت لاق اک ابلهأ نم سيل نم معتف ةنتفلا باحصأب

 دبعي باعشلا نم بعش ىف لجرو ؛ هلامو هسفنب دهاج لجر سانلا ريخ » اضيأ ديعس ىلأ ثيد> روكذملا ليصفتلا

 افن ١ هيلا ترشأ ىذلا ةريره ىلأ ثيدح قاقرلا باتک نم « ةل زملا باب » ىف مدقت دقو « هرش نم سانلا عديو هبر

 « ةمينغ ىف لجرو » هيفو ثيدحلا « هللا ليبس ىف هسرف نان كسم لجر سانلا رشاعم ريخ و لسم دنع هلوأ ناف

 ليبس ىف دابجلا هل تأتي ال نمل ةلزعلا ةايضف ىلع لد همومع ىلع ذخأ ناف  بیطآ بسكلا ىأ ىف درو هنأكو ثيدحلا

 ۰ لعأ هللاو نتفلا عوقو نامزب دبق نوكي نأ الإ هلل

 ْ نتؤلا نم ذولا بسا - ۵

 ىنلا الا : لاق هنع فا یفر ,سنأ نع » ةدانق نع ماشه_انئلح اضف نب ذامم او س

 « مهل ؛تدب الإ ءىش نع ینولأس7ال : لاق ربا موي تاذ 2 ىننلا عصف ؛ ةأسملاب هوقحأ ىتح ولت

 هيبأ ريغ ىلإ ذب 'یحال اذإ كرك لو اهنأز , یی بوک ىف هنار لجر لک اذاف "الاوشو نی 5 تادف

 دمحعو ؛ ید مالسإلابو « بر ماب انيضر : لاقف رع أكنأ "م ةفاذح كوب : لاقف ؟ يبأ نم « هقا ىناي : لاقف

 ىل ت روض هنا « طق مويلاك رشلاو ريخلا ىف تبار اه: لم هی لاقف « نتفلا ءوس نم هللاب دوعن . واز

 اونمآ نيذلا اهيأ اي ) ةيآلا مذه دنع تیدحلا اذه رک ذب ةداتق لاق. « ط احلا نود امهتبأر تح رانلاو ةبجلا

 1 1 0 کد بت نإ ءايشأ نع اولأتال

 "نأ مه ادعت نأ نأ دانت اید 006 ان دح رعد ن ف زب اهل "دح : 7 یر "ساع لاور - ۰

 : لاقوأ ۰ نت ءو نم اب اذئاع : لاقو « ىو هب وث ىف هر فال لجر لك » لاقو ءاذهب . . للي لا ین

0 03 ] ۱ 0 

 « نتفآل ىأوس نم هللاب درعا



 نتفلا باتک - ۲ 5 31

 سنا تا » ةداة نع هيبأ نع نمو ديعس انث لح ميدذ ن دیز الاد ةفيلخ ىل لاقو - ۰۱

 « نتفلا "رش نم للاب اذئاع : لاقو اذهب غیب نع مالح

 ايف ناف ةنتفلا هللا اولأسا : لاق نم ىلع درلا كلذ ةيعورشم ىف : لاطب نبا لاق ( نتنلا نم ذومتلا باب ) هلوق

 سم م وبأ هجرخأ : تأق . هفالخ حيحصلا لب هعفر تشدال وهو تبدح درو هنأ معزو ۰ نیقفانلا داصح

 ىف مدقت دقو « لوجو فرعض هدنس قو « نيقفانملا رت اهناف نامزلا رخآ ىف ةنتفلا اوهرکنال , ظفاب ىلع ترذح

 ةذامتسالاو رقفلا ةنتف ند ةذاعتسالاو ىننلا ةنتف نم ةذاعتسالا امم ءايشأ ةدع نم ذومتلا مجارت ةدع تارعدلا

 هلوق . هتمال كلذ ةيعورشم مل دارا : ءاملعلا لاق « كلذ ريغو رانلا ةنتف نمو ايندلا ةئتف نمو رمعلا لذرأ نم

 ( هوفحأ ) هلوق ٠ مهثدح اسنآ نأ ةداتق نع ىمبتلا ناملس ةياور ىف ( سنأ نع ) هل وق ٠ ىناوتسالا رم ( مانه )

 تاذ )هلوق ۰ ةلأسم اب هوفحأ وأ هومهلأ , هجولا اذه نم ةياور ىف ليعامسالا دعو « لاسلا ىف هيلع اولا ىأ

 ةياود ىف ( هبوث ىف هسأر لجر لک اذاف ) لوق . « املا ىلع موي تاذ ه ىنييمثكلا ةياور ىف ( ىذملا موي
a 1هاکبلا نم ىأ ةمجعملاب وهو « نیذخ مه مرح هجو نم ءدئالا ريسفت ىف مدقتو « هبوث ف هس أر فال ر  . 

 ناک ) ) هوق ۰ « لجر قأف , هل ظفل قوم SS قو « مالكلا أد ىأ( لجر ناف ) هلوق

 نع ىف أ تەم ٠ رمتعم ةياور ىف ) ةفاذد ك ا ) هلوق اذاغاو ةاراملا یهو ةاحالاا نم ةلمبملا تف ( یہ حال اذإ

 ىف مدقتو , ةجراخ وخان ذيع ار ۵ : تلق . ةجراخ لجرلا ماو « ییعام الا دنع , ةداتق

 هعقر فر ره یآ نع 7 نأ نع ورع نب دم ةياور نم دمحأ دنعو : ةفاذح نب سيق هنأ لاق نم ةدئاملا ريسفت

ENEء سبق ني , ةفاذح : : لاق ؟ هللا لوسر اب ىلأ نم : ةفاذ> نب هللا ديع لاقف « هب م؟تربخأ الإ فا  

 ره نم معا نأ بحال تنك ىلإ : لاقف ٠ ةيلهاج ىف انك دقف ؟ تعنص ىذلا ىلع كلحام : هل تلاقف همأ ىلإ عج رف

 نم هدنالا ةروس ريسفت ىف مدقتو . ةياورلا هذه ىف عفو اذك ( رع أشنأ مث ) هلوق ٠ سانلا نم ناك نم ىنأ

 میم مث ةحوتفم ءارب گراف , ةدايزلا نم روكذملا رمتعم قيرط نم لیعاعالا دنعو « اذه نم مت ىرخأ قيرط

 دف الإ لجر لك ىرأ الف الات و اني تفتلأ تلم : سنا لاق « ميظع ىمأ ىدي نب اونوكي نأ اومثخو , ةليفث

 ماع 5 نع دمحأ دلو . 2 :دحلا ركذف ء قولس : : لو هللا لوسر لعج و ٠ کت 4 و ف هار سد

 را ق : لاق 4 رانا ی وآ انأ ا ىف هللا لرسراپ : لجر لاقف , ةفاذح كوبأ هلرق دعب مامثه نع ىدقملا

 امدعب ةلموملا نیسلا منو ( نتفلا ءوس نم ) هلوق ۰ سنأ نع ىرهزلا ةياور نم ماصتعالا باتك ىف كلذ قأيسو

 ینسشکلا ةياور ىف ( ر رانلاو ةنجلا تروص ) هلوق . ءارلادب دش و ةمجعملا حتش « رش » ییسشکألو زمه مث واو

 000 رأ ملف ٠ سنأ نع یره هرلا ةءاور ىف دازو ۽ طئاحلا نيبو هنيب ىأ (طئاحلا نود ) هلوق .« ل تروصو

 ایآ اب و هب ةيالا هذه دنع ثيدحلا اذه رک ذب : ةداتق ل لاق ) هو . ماصتعالا باتك ىف هناي ناسف سوفا نحل

 ىنيمشكلا ةياور ىف عقوو ؛ فاكلا حتفو ركذي لوأ مضب ره < وست مكل دبت نإ هايشآ نع اولأسنال !ونمآ نیل
 (سابت لات و هلوق . ىليءاعتالا ةياور ىف ىف عقو 0 ,هجوأ ىهو فاكلا مطو هلأ مقفي ٠ ركذي ةداتق ناكف ه

 تبدح هل هوبنلا تامالع ىف ىطمو « ةلمرم نيس م نونلا حتف ( یسملا ) و دیاولا نبا وهو ةلهبمو ةدحومب وه



 1 ۷۰۹۱-۷۰۹۵ ثيدحلا

 هذه ادع امف ةروصلا هذ ءاج مو < ها ل سوس فاد ةايه فو ناب 6 قنات فاو قو

 «عیرز نبا وه هخبش ديزيو « ةمجعم هرخآو ةيناتحت ةانشم ماقرلا دیلولا نب شايع وهف ىراخبلا ىف ةثالثلا عضا ولا

 ءارلا مضي هتسر نب هللا دبع نب دم ةياور نم « جرختسملا » ىف عن و ات دقو « هبورع یآ نا وه ديعسو

 نیشل اب ىذلا نال ةلمبملاب هنوک ديؤي كلذو « هب دیلولا نب سايعلا انثدح و لاق ةحوتفم ةانثم اهدعب ةلمهملا نوكسو
 لدف ءافال , هلوق ةدايز هيف نأ نيب مث « ىضاملا ثيدحلا اذهب ىأ ( ( اذهب ) هلوق ٠ ماللاد فاآلا هف سيل ةمجدملا

 فاروس شو كشااب ديعس ةياورىف نأ نيب tk) اذئاع لاقو) ینیمشکلا نم مو لوألا ىن ابت دايز نأ لب

 ىف ءاجو « اذايع ىأ ردصلا ىلع وأ اذئاع كلذ لوقأ ىأ لالا ىلع وهو بصنلاب عقو اذكه ( هلل اذئاع 01
 عشب یراخبلا هنع ج رخام کاو «یرفصعلا طايخ نبا وه (ةفيلخ ىللاقو) هلوق ٠ ذثاع انأ يأ عفرلاب ىرخأ ةيآور

 رمتعم و ةب ورع ىا نبأ وه ديعس هلوقو . ةركاذملا ىف هنع كلذ ذخأ هنأكو « ان رخآ ال و انثدحل وقب ال ةغيصلا هذبب

 زن ىف هلوقل یرخالا قيرطلا هذه ركذو « رمثعم ق نع ین ( هبأنع ( هلوق ٠ ماا ناملس نبا وه

 ةيقب نأو ةدئالا ريسفت ىف ثب دلا اذه اهيف ركذ ىتلا عضاوملا ىلع هيبنتلا مدقت دقو یارلاو ةمجدملا نيشلاب اا

 ىلاعت هللا ءاش نا ماصتعالا باتك ىف یاب هحرش

  ۱٦ق رشلل لبق ی « هل یا لوق تساي س 0

  ۷ ۵ ۴هیا نع 2 لاس 0 یره ا و ۳ نع "فسوب ی ۹ نب ماشه اح دمع نب هللا“ لر لر بس

 ناطيشلا نرف ملی " ثیح نم « انهاه َةنتنلا ء انهاه ةنتفلا : لاقت ربا بذج لا ماق هنأ کت یبلا نع ٠

 سمشلا نرف : لاق 4

 م ۳۹ ۳ ۰ 4 2 ۰ ا ۰ هف هَ 7 9 ۵ گم ب
  ۳هللا یر ره نا نع از نع ثریا انك دع طیعس ن هباتف ای تب  laeلوسر مم ها

 «ناطیشاا نرف ماطی ثيح نم انهاه ةيتفلا نإ الا : لوقي قرشا لبقتسم وه و مقر هلل

  - ۰ ۹نوع ن نبا نع دعس نب رهزأ انندح لا رلب# نب : ىلع اشو  eرك : لاف رع نبا نع » مفا ن

 كراب مالا : لاق « اند ىفو : لا لوسراپ اولاق ءافنع ىف اذل كراب مهلا « انماش ىف انل كراب مهلا لي ىزا
 لزالزلا كانه : ةثلاثلا ىف لاق هنظأف < اندم ىفو 1 لوسرای : اولاق . اندم ىف ادا كراب مولا «ادماش ىف ادل ٠  ۰ Fe, a ۰م ۶

 ناطیشلا "نرف مطب امو نتنااو «
  ۰ 4 411 0م ۳ م

  - ۵ديعس نع ن٣ را دبع نب ةر و نع ناب نع الاخ ارح ىلهساولا نيهاش ی قاحسا شی

 لاقف لج ر هيلإ انردابف لاق , ًانسح اید اندم نأ اوج رف رم نب هللا دبع انیاء چر » لاق ريبج نا : هللا 2 2 5 0 مر ن سم

 ةذتفلا ام ىردت له : لاف )ف نوکنال یتح مولانإ وب "لاو ةنعفلا ىف لاتفلا نوع اب دح نر دبع ايأ اب
  7از 1 2 7

 سلو ةنعا مهيد ىف ل وخدلا ناکو « نيكرشاا لناقی خيي د۶ ناك اءإ؟ كّما كتلك  aSكالا ىلع «



 نتفلا باتك 1۹ ٩۲

 نم هرکذ لوألا : تیداح ةثالث هف رکذ : هتبج نم ىأ ( قرشلا لبق نم ةنتفلا لپ ىنلا لوق باب ) هلوق

 نتفلا یرال ىفإ» س هلوق نيبو هنيب عملا هجو نتفلا باتك لئاوأ ىف ةماسأ ثیدح حرش ىف تركذ دقو « نيهجر

 دبع ةياور ىف ) ربذملا بنج ىلإ ماق هنأ رث ا ىنلا نع) هلوق < ةنيدملا لهال كلذ هب اطخ ناکو « کنت ویب لالخ

 بقانم ىف مدقت اک ىرهزلا نع بيعش ةياور ىفو « ردملا ىلع ماق يي ىنلا نأ ویده رل ندع“ دعم نع فا

 سم دنع ىرهزلا نع ديزي نب سنوي ةياور قو « ربذملا ىلع وهو لوقي رل هللا لوسر تعم » هدنسإ شيرق
 ةياور قو « نیت هيف اذك ( انیه ةنتفلا ءانبه ةنتفلا ) هلوق ۰ « قرشملا لبقتسم وهو لاق 2 هللا لوس نأ »

 اذک ( سمشلا نرق لاق وأ « ناطيشلا نرق علطي ثيح نم ) هلوق ٠ « تارم ثالث اهداعآ اثره ةنقلا نآ اهو سنوب

 قو « ناطیشلا نرق علطي ثيح ىنعي قرشلا ىلإ راشأو نتفلا ضرأ انهه , قازرلا دبع ةياور ىفو « كشلاب انه

 مل نكسل رمعم لثم سنوي ةياور قو « ناطیشلا نرق علطي ثيح قرشملا ىلا ريشي انه ةنتفلا نإ الأ , بيعش ةياور

 : لوقي رمع نبأ تعم و ملاس نع رام نب ةمركع ةياور نم لسلو « قرشلا نعي ه لاق لب « سمشلا نرق لاق وأ د لقب

 نم هلو « ناطيشلا نرق علطي ثرح اثالث اذه ةنتفلا نا اه : لوقيو قرشملا وحن هديب يشي هَ هللا لوسر تعم

 هللا دبع نب ملاس تعم“ , ناوزغ نب ليضف قيرط نم هلو « اثال انه ةنتفلا نا , لاق نكل هلثم ملاس نع ةلظنح قيرط
 هلي هللا لوسر تعم“ لوقي یآ تعمس : ةريبكلا ميكدأو ةريغصلا نع ملأمأ ام قارعلا لهأ اي : لوقب رمع نبا

 هلو « ةينثتلاب هيف اذك « ناطیشلا انرق علطي ثيح نم قرشلا وحن هديب أموأو « انبه نم ءىجت ةنتفلا نإ : لوقب

 ةياور نم هو هلو : ءاوس ةلظنح قايس لثم رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام قيرط نم سیلبا ةفص ىف

 . ةياور لثم رع نبا نع عفان نع ثيللا ةياور نم انه قاس مث قالطلا ىف هجرخأ راند نب هللا دبع نع ىروثلا نايفس
 نع سنوي نب دحأ ةياور نم ليعامسالا هدروأو « لسم اذكو « رركي ملو « انبه ةنتفلا نا الأ , لاق هنأ الإ سنوب "

 ىلا رو لاق رم نیا نع عفان نع ) هلادبع وه ( نوع نبا نع ) هلوق « ىناثا تيدحلا . نيترم اهرركف ثيللا

 رش نع ىذمرتلا هجرخأو نامسلا رهزأ نع هللا دبع نب ىلع نع هدروآ اک ( ثيدحلا انهأش ىفانل ك.راب مبللا متلي
 95 دمحأ ةياور نم م ىليعامسال] هلم مو « لاو مث هل هللا لوسر نأ دنسلا اذه رهزأ ىدج ىنثدح رهرآ تأب نب مد آنا

 هجو نم مدقت دقو « كلذك هيبأ نع نوع نب هللا ديع نب هللا دع قيرط نم هجرخأو ؛ رهزأ نع قرودلا هاربا

 هنظاف ء اندن فو : هللا لوسراب | ولاق) هلوق ۰ هيف فالتخالا كانه ترکذو افوقوم ءاقستسالا ىف نوع نبا نع نا

 فو هلوق دعب یرودلاو یذمرلا ةياور ىف عقو ( ناطیشلا نزق علطب او « نتفلاو لزالرلا كانه : ةثلاثلا ىف لاق

 اب لاق له كش نكل هرکذف « كانه : لاق ؟ اند قو لاق « اننم ىف انل كرابو انمأش ىف انل كراب مپللا لاق , اندت

 فو « نيم ةداعالا ىف هلثم ءاقستسالا ىف نسحلا نب نيسحلا ةياور ىف عقو دقو « علطي لدب جرخ لاقو « اثم وأ
 نرق علطب اهنمو نتفلاو-لزالزلا ام لاق ؟ اندجن یو هللا لوسر ایاولاق ةعبارلا وأ ةثلاثلا ناك املف» نوع نبا دلو ةياور

 ءاليتسال مهتج ىف عوضوم وه ىذلا رشلا نع اوفعضیل قرشلا لهال ءاعدلا م كرت امنا  بلبلا لاق « ناطيشلا

 ناطيشلا ةوق نرقلاب ديرب نأ لمت<و ةقبقح نرق سمشلل : یدوادلا لاقف « سمشاا نرف ه هلوق امأو نتفلاب ناطيشلا

 هل اهتدمع دوج عقیل ارعولط دنع سمشلاب هسأر نرقب ناطیشلا نا لیقو < هجوأ اذهو « لالضالا ىلع هب نيعتسي امو

 دعب نوئدح سالا نم ةمآلا نرقلا : ىلاطخلا لاقو « هینرق نیب سمشلا علطت ناطیش سشلل نوکی نأ لمتعو لیق
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 ريخأف رذک لهأ ذثموب قرشلا لهأ ناك هريغ لاقو « رومالا نم دمحال امف لثلا برضب نأ ةبلا نرقو «نیرخآ ءانف
 نيمل لا نيب ةقرغل ايبس كلذ ناكف قرشلا لبق نم ناك نتفلا لوأو « ربخآ اك ناكف ةيحانلا كلت نم ن وكت ةنتفلا نأ قلم
 نمو قرشاا ةبج نم دعب : ىلاطخلا لاقو « ةبجلا كلت نم تأشن عدبلا كلذكو « هب حرفيو ناطيشلا هبح ام كلذو

 وهو « ضرألا نم عفت را ام دجنلا لصأو ‹ةنيدملا لهأ قرشم یهو اپحاونو قارعلا ةيداب هدجن ناك ةنيدلاب ناك

 نا یدوادلا هلاق ام ءاهو اذم فرعو ىهتنا ةماهت نم ةكمو روغلا نم ابلك ةمابتو ام ضفخنا ام هناف روغلا فالخ

 هيليام ىلإ ةبسنلاب عفترا ءىش لک لب كلذك سیل و  صوصخم عضرم ادحن نأ موت هناف قارعلا ةيحان نم ادم

 دلاخو « نیهاش نیا وه ( یطساولا قحإ انئدح ) هلوق « كلاثلا ثيدحلا . اروغ ضفخنلاو ادج عفترلا ىمسي

 مزج هب و عیمجا دنع ةدح و لاو واولا حتفي ةربوو « ورح نبا وه ةفيفخ ةيناتحت مث ةدحومب نايبو « هللا دبع نا وه

 ظفللا نسح ىأ ( انسح اثيدح انثدحب نأ ) هلوق . ةدحولا نوکسپ مسم ىف هانطبض ضايع لاقو « ىبلا دبع نب

 ماقف ) لوق ۰ ةنتفلا نع ثدحتلا ىلإ لدع ىتح هتداعإ نع هدصف لجرلا هلغشف « ةصخرلاو ةمجرتلا ركذ ىلع لمتشپ

 « هثدح ةربو نأ » نايب نع ةيواعم نب ريهز ةياور نم قبلا هجرخأ « ميكح هما نأ لافنالا ىف مدقت ( لجر هيلا

 انثدح ) هلوق ۰ ربع نب هللا دبع ةي دک یھ ( نحرلا دبع ابأ اي ) هلوق . « مکح هل لاقي لجرب انررف و هيفو « هركذف

 كلذ كرت نم ىلع درلا ايف نأو ةنتفلا ىف لاتقلا ةيعورشم ىلع ةمالاب جتح نأ ديرب ( لوقي هللاو ةنتفلا ىف لاتقلا نع

 نأ هل ربع نبا باوج لصاحو « انه اک رجزلا دروم درب دقو ءاعدلا هرهاظ « كمأ كلكف ه هلوقو « ريع نباك

 مالسالا نيد نع نتفي دحأ قيال ىتح نيرفاكلا لاتقب نينمؤملا مأف « رافكسلل  مولتةو ) ىلاعت هلوق ىف ريمضلا

 باوج وحنب مهماجأف نيصح نب نارمعل ةعاجو قرزالا نب عفان نم لاوسلا اذه وحن عقوو « رفکسلا ىلا دتريو

 لس « لاقؤ و ةدايزب ناب نع ةيواعم نب ريهز ةياور ند لافنالا ةروس ىف مدقت دقو جام نبا هجرخأ رمع نبا

 نكن ردا مقر امإو هنولتقي امإ هنيد نع نتفي لجرلا ناکف ؛ ‹ ةنتف مهنيد ىف لوخدلا ناكو » هلوق .

 رم نبا باوجر نامثعو ىلع نع هلاؤس ركذ مث . نينمؤملا نم دحال رافكلا نم دحأ نم ىأ هلتف قبب مل ىأ «ةنتف

 نيبو هنبا كلاا دبع مث ناوم نيب عقوام ىلإ ريشي « كلا | بلط ىف ىأ « كلا ىلع كلاتقك سيلو , انه هلوقو

 ىرخالاو ةقح نيتفئاطلا ىدحإ نأ ربظ ولو ةنتفلا ىف لاتقلا كرت ربع نبا ىأر ناكو « كلذ هيشأ امو ريبزلا نبا

 ةنتف ىمست الف ةرغابلا تملع اذإ اهآو « كلاا بلط ىف بلاغتلا ببسب لاتقلا عقو اذا اب ةصتخم ةنتفلا ليقو ٠ ةلطبم

 رولا لوق اذهو ۽ ةعاطلا ىلا عجرت ىتح اهتلتاقم بجتو

 رحبلا جوك جوت يتلا ةنتفلا بيسإب - ۷

 : سيقلا ؤرما لاقنتفلا دنع تايبألا هذه ودمتي نانوبحتب اوناک بشوع نب رفح نع ةنبيغ نبا لاقو

 رلوبج "لكل ابنیزپ عسل  ةيدف نوکت ام "لوأ برحا
 ,لیلح تاذ ريغ ازوجع "تلو مار "بشو تفمتشا اذإ یتح
 الم

 ليبةتلاو را ر ترینو اپن ول کتب ء
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 ةفيذح تمم د قیقش انادح +رشهالا اقدح ىبأ اد _ثايغ نب صفح نب رم اشا = ۲

 هدأ ىف لجرلا ةنتق : لاق ؟ ةنعفلا ىف مب 8 لا لوف طم 3 : لاق ذإ ره دفع سولج نم انيب : لوقي

 « لا اذه نع سيا : لاق . ركشلا نع ىهنلاو فورملاب لاو ةقدصلاو ةال ملا اه" رثکی هراجوودلوو رلامو

 لاق. الغم ناب و كني "نإ ؛ 2 زا ريمأ اب سأب امنم كيلع سيل : لاقف . رحبلا جوك جوك ىلا نكساو

 : ةفيذحل انلق . لجأ : تلق . ادبأ ”قاضيال نذإ :”رمع لاف رک لبال : لاف ؟حتفيل مأ بابا تک : "ره

 انف . طيلاغألاب سیل یدح هتثدح ىبأ كلذو یا دغ نود "نأ می اک « من : لاق باپلا لب رع ناک

 » و لا بایلا نم : لاقذ « هلأ 537 نم < بابل نم ان نأ

 اا دزهس نع نا دبع نب كبرش نع رفعح ی رج ارا 0 ىبأ ن 002 شرم — ۷

 هر ىف فرو هتجاحل ةنيدملا .طئاو> نم طئاح ىلإ e یا جرخ : لاو ”ىرعشألا ىموم یآ نع»

 وب ىبلا بهذف ۰ ىف'رمأي لو ماگ ىلا با وب موبلا نوک أل 0 م تفاح تو لاقل
 ل هيلع نذأتس ركب و ء ۹ ۱2 ۷ e نق ع ساجو « هتجاح یذفو ۱

 رکدب وبأ « للا ینا : تاقف هلي ى ”ينلا ىلإ اف 6 وف « كال "نزآتسا ی تن اک ”تاقف

 يقاس نع فشكتف هب يذلا نيم نع ءاجف « ۳۷ - ةّئجلاب هرب 4 ما : لاق . كياع نذأتسی

 : ةنجلاب ه'رشبو هل نذنا : یا لاقف . كل نزأ ۳ تح تاک تاقف د در واح ز . ربا ىف اهالدو

 ءاج 0 هيف "نكي م نقلا الكم رثبلا ىف اهال دن هيفاس نع فكن 1 ىلا راد نع ءاحف

 لف لخ دف « هبیعی : الب اپعم ةنجلاب درشبو 4 نا : لب "ىبلا لاف . كل ذأتسأ یتح تنأ اک : تاقف نام

 ”تلمدف 2 رثبلا ف اهالد * يقاس تک رثبلا 2 فش ىلع مهلباقم 5-0 یتح ۳۳ وا « ماجي م دج

 انهاه *تعدتحا( مَ دو 1 كلذ“ كاوأتق : بسا هم نا لاق . « ىنأي نأ هللا ۳ او لاا ىمتأ

 « ناهع درفناو

 ليق » لاق لثاو ابأ تمس ناما نع 2 ررقعج ن رج انربخأ دلاخ نب رش ی - ۸

 لوقا ینفاب انآ امو. « هحعفی نم لوأ نوک ا باب حتا نأ نردام هناکدق : لاق ؟اذه کت الأ : ةماسأل

 لحرب دام : لو 33 نا رلوعر نم "تمام کرد ره E نیلجر ىلع ۳ "نوگب نآ لجر

 تنک تدل « ةنالف ىأ : نولوقيف رانا لما ه تاتو ار یا ک اب نحط راثلا ىف م ا
 ۱ E fs 0 ۳ 5 5 e أ 0

 » لمفأو ركشملا نع ىوعاو « هلعفا الو فورعملاب يما تنك فا : لوقيف ؟ رها نع ىجتو 00 7



 1۹ ۱ ۰۷۰۹۰-۷۰۹۸ ثيدحلا

 نع ةرمض نب مصاع قیرط نم ةبيش ىبأ نبا هجرخآ ام ىلا ريشي هنأك ( رحبلا جوک جوم ىتلا ةنتفلا باب ) هلوق

 ايف سانلا حبصي ىتلا یهو رحبلا جوك جومت ةنتف مث ةعبرالا ركذف « نتف سمخ ةمالا هذه ىف هلل عضو » لاق ىلع

 نم ةبيش ىنأ نا جرخأو « نامزلا كلذ رثكأ لوقع بهذت د ىموم ىنأ ثيدح هدنؤبو « مهل لوقع ال ىأ ماه

 لاقو ) هو ۰ « لطابلاو قحلا كيلع هبتشا اذإ ةنتفلا امن ؛ كنيد تفرعام ةنتلا كرضت ال » لاق ةنيذح نع رخآ هجو

 نب نايفس انثدح » یدنسلا دمع نب هللا دبع نع ريغصلا خيراتلا ىف یراخبلا هلصو دقو « نايفس وه ( ةنييع نبأ

 یور ةفوكلا لهأ نم ناك فلخو « رفعج نزوب ةدح و م مث ةمجعم مث 24 (بشوح نب فاخ نع) هلوق ۰ « ةنييع

 لاقو « ىلجعلا هقث و . ادباع ناکو « یباحص نع ةياور هل دجأ مل نکل ةباحصلا)ضمب كردأو نيعباتلا رابك نم ةعامج نع

 یراخبلا ىف هل سیلو « ةبعش ًاضیآ هنع یورو « دشار یآ نب عيرلاو ةنيبع نبا هيلع ىتثأو « هب ساب ال ىئاسنلا

 كرما لاق ) هلوق « اهوزن دنع ىأ ( نتفلا دنع تایبالا هذ اولثمتي نأ نوبحتسإ اوناك ) هلوق . عضرملا اذه الإ

 مزج  ىديبزلا بركي دعم نب ورمعل ةروكذملا تایبالا نأ ظوفحاو « ةخسن ىف رذ ىبأ دنع عقو اذك ( سيقلا

 ىضاقلا فلخ نب دمخ ركب ىبال < رابخالا نم ررغلا باتك ه ىف هانیور اذكو  لماكلا ىف دربلا سابعلا وبأ هب

 بشوح نب فلخ نع ةنيبع نب نايفس انثدح دقانلا دمت نب وربع انثدح ىلع نب نادعم انثدح و لاق عنيك وب فوردملا

 ةدايز هيفو رخآ هجو نم الوصومانل عقوو «« ضورلا » ىف ىليوسلا مزج كلذب و « بركي دعم نب ورعع لاق لاق

 یمفاشاا نع ىنزملا نع اهاور ىتلا نئسلا ىف هداز امف یواحطلا نع « ىرصملا ةزمح نب نوميملا دتاوف » ىف هانيور

 مل كرت اک نييزاوحلل رع نب یسبع لاق لاق بشوح نب فلخ نع نایفس نع ىدحلا انثدح ىقزملا انثدح لاقف

 برا ) هأوق ٠ ةننفلا ىف تابب الا هذه ا ولعت نأ سانلل یفش لوي فاخ ناكو « ايندلا ملا وکرتاف ةكحلا كولملا

 ةّدنؤم برطا هيوبيس نع نيتلا نبا ىكح « ةباش ىأ ةيناتحتلا ديدشآو ها رسكو ءانلا حتفب ( ةرتف نوكدام لوأ

 ءيا هنإ لاق لوأ بصن نمو « لثم هنال «ةيتف و لوأ , عفري مهضعب و : لو ادهاش هل دشزآ و ركذت دق دربملا نعو

 هيف زوج هريغ لاقو » الاح لوأ برعأ نم مهنمو « ةيئف تناك اذإ اطاوحأ نوكت ام لوأ برملا هردق نم مهنمو

 لوأ برجا هريدقتف ةيتف بصن و لوأ عفر نف امیصنو اعیج امبعفرو هسكعو ةيتف بصنو لوأ عفر هجوأ ةعبرأ

 سكع نمو ؛ برحلا ريخ ةل او ربا دسم تدس لاح ةيتفو ناث أدتبم لوأو أدتبم برج اف ةيتف تناك اذإ اهلاوحأ

 ربدقتلاف امهعفر نمو « فرظلا ىلع بوصنم لوأو اهرب ةيتفو أدتبم برحلاف ةبتف اهاوح لوأ ىف برحلا هريدقتف

 ريدقتلاو الاح ةيتفو افرظ لوأ لعج اممصن نمو ؛ ربخ ةيتفو برحلا نملدب وأ ناث أدتبم لوأف اهلا وحأ لوأ برحلا

 نم رفپ ابعوقو تقو ىف ىأ ةيتف ىهام لاح ىف برحلا ىأ « امنع ربخ ىعستو ةيتف تناك اذإ اها وحأ لوأ ىف برجا

 ةددشم ىأزو ةدحوم : اهتزيب هيوبيس هآورو « ةئي لأ نم هيف اذك ( اميز ) هلوق ۰ کلبتف اف لخدب ىتح ایرج 0

 نوكت نأ « اذ) » قف نونو « امناجيه نع ةيانك ةلمبم نيعو ةمجعم نیش (تاعتشا اذإ) هلوق . ديجلا سابللا ةزبلاو

 لوقت ةدحوم مث ةمجحملا نيشلا عضب وه « اهمارض بشو , هلوقو ء« تلو باوجلاو ةيطرش نوكت نأو ةيفرظ

 ابنآ ىنعملاو ةلمهم ها ( ليلح تاذ ) هلوق « اهلاعتشا ىأ ةمجعملا داضلا رسكب اممارضو تدقنا اذإ برحلا تبش

 « زوجملا فصو وه بصنلاب ( ءاطمش ) هلوق . ةمجماا ءاخلاب هلاق نم مهنهو « اجو زت ىف دحأ بغربال تراص

 .. بيشلا ةرثك نع ةيانك وه «یدوادلا لقو «دوسالا رعشااب ضرألا رعشلا طالتخا ةمجملا نيشلاب طشااو

 ىرابلا عمن « ۷۳ ج7 م
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 رکنب » هلوق لدب ء اهسأر ترج ءاطش و ىديلا ةياور ىف عقوو . حیقب اهنسح لدبي ىأ ءابنول ركنيههلوقو
 ريفنتلا ىف ةغلابم رخبلاب اهاف فصي « ليبقتلاو ملل ةهوركم ه هلوقو . ضورلا ىف ییسلا هدشنآ كلذكو « اول
 كلذ اهداشناب نورکذتی مهناف « ةنتفلا لاح نم هومعو هودهاش ام راضحتسا تايبآلا هذهب لثقلاب دارملاو « اهنم
 , ةفيذح ثيدح اهدحآ : ثيداحأ ةثالث هيف رکذ مث . الوأ اهمآ رهاظب اورتفیال ىتح ايف لوخدلا نع ممدصيف
 یآ نع شعالا نع ريرج قیرط نم ةاكرلا ىف مدقت دقو « یذسالا ةيلس نب لئاو وبأ وه ( قيقش انثدح ) هلوق
 هقايسو « ةوبنلا تامالع ىف قوتسم هحرش مدقن ( رمح دنع سولج ن انيب : لوقي ةفيذح تعم ) هلوق ٠ لثا و

 انه هلوقو « رع لاق : لاق قورسم نع لئاو یآ نع  لاقف شمعالا باحصآ یرکسلا ةزح وبأ فلاخو . مأ كانه
 « ةصاخلا ةنتف نع لأسأ مل و ىناربطلا دنع ةفيذ> نع شارح نب ىعبر ةياور ىف عقو « كلأسأ اذه نع سيل »
 ةغيصإ « كيلع , ىنييمشكلا ةياور ىف « سأب ابنم كيلع سيل : لاقف ءرحبلا جوک جومت ىتلأ نکلو » هلوقو
 ذخؤيف « اضعب امضعب عفدي رحبلا جوك نتف ىدعب تای : لوقي هتعع ةفيذح لاقف , ىعبر ةباور ىف عقوو < عمج |
 مهللا : لاقف هدي ربع عفرف ه ىعبر ةياور ىف دازو « طقف ةرثكلا هب دارا | سيل هنأو جوملاب ةيبشتلا ةبج هنم
 ارك ةفيذح لاق ١ ىعبر ةياور ىف « لجأ : تلق ؟ ادبأ قلفیال اذا » هلوقو « فختال : ةفرذح لاقف « ىنكردتال
 : لاطب نبا لاق » اذه لثم ايرورض الع هباء ی ( ةليل دغ نود نأ ملعب اک ) هلوق . « ةمايقلا موي ىلا قاغي ال مث
 «هلاب لغتشيو مخي الثل ةصاخلا ةنتفلاب رابخالا ىلا یربکسلا ةنتفلاب رابخإلا نع رم هلأس نيح ةفيذح لدع امنإ
 حرص مو همیف اب هل ضرعف بابل هنأ معي وهو بابلا تنآ هل لقب ملو « اقلغم اياب ابنییو كليب نا ه هل لاق مث نمو
 عقتال ةيلغلاو ةءلغ الا نوکی ال ريكا نأ ةبج نه هذخآ قا رم ہک اذا م رم لوقو ٠ هبدأ نسح نم كلذو

 ىف عقو اک ةمايقلا موي ىلإ لازيال جرا نأو « عقاو مهيب ةمالا سأب نأ ىوبنلا با نم معو « ةنتفلا ىف الإ
 نبا هح و یربطلا هج رخآ : تلق . « ةماب قلا موي لا امنع عفرب مل یتمآ ىف فرساا عضو اذا » هعفر دادش تب دح

 : لاقف کیت اهد جوف ىلع تنب موثاك مأ ىلع لخد رع نأ « كلام نع ةاورلا » ىف برطخلا جرخأو « نابح
 . هللا ءاشام : ربع لاقف « نيج باوبأ نم باب كنا | : لوقي  رابحألا بعكل - یدوبیلا اذه : تلاق ؟ كيكببام
 . ةنجلا لخدت ىتح ةجحلا وذ خلسنيال هديب ىسفن ىذلاو « نينمؤملا ريمأ اب : لاقف هءاخ بعك ىلإ لسرأف جرخ مث
 سانلا منم ٤ منبج باوبأ نم باب ىلع هللا باتک ىف كدجنل انإ : لاقف ؟ رانلا ف ةرمو ةنملا ىف ةرم « اذه ام : لاف

 الو ولعلا هيف طرتشیال رمالا نإ لاق نم هب جتحا ( اقورسم انمأف ) هلو . اومحتقا تم اذاف ؛ ابیق اومحتقي نآ
 نب كىرش نع یزاخبلا جرخ مو E دآ نبا وه ( هللا دبع نب كيرش نع ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا . ءالعتسالا

 طئاحلا مسا مدقت ( هتجاحل ةنيدملا طئاوح نم طئاح ىلإ مع ىنلا جرخ ) هلوق ٠ ایش ىضاقلا ىعختلا هللا دبع
 لاق «ىنمأي ملو لم ىناا باوب مويلا نوک ال ه n حرش عم روڪنملا
 ناكماب بقعتو ءامهدحأ الإ ظوفحلا سيل فالتخا وهو « بابلا ظفح یرمآ , یرخالا ةياورلا ىف ىدوادلا
 ةنجلاب هرشییو هل نذأي نأ لب ىنلا هرمأو ركب یال الوأ نذأتسا ايلف هسغن لبق ند ءادتبا كلذ لف هنأب علا
 هرمأف هيلجر ىلدو هقاس نع 0 خولخ لاح ىف نک هن وكل هلع بابلا ظفحل علم كَم ینا | رابتخا كلذ قفأو
 ريرقتلا ىلع رمالا قاط] نوکی نأ لمتحو . رمالا لق هب هسفن مزلأ یوم 7 نك ام ه رمآ فدادف « بألا ظفح



 ۱ ۷۰۹۸۰ ۹1° ثيدحلا

 « ىف » ینیمشکسلا ريغ ةياور ىف « شیلا فق ىلع سلجو , انه هلوقو . ركب ىلأ بقانم ىف اذه نم ءىش یضم دقو

 لوح ىنبي ناكم انه دارملاو : تلق . بلا لوح ام : ىدوادلا لاقو « شیلا نتم نم عفترا ام فقلاو « ىلع » لدب

 لخدف» هلوقو . انه ادارم سیل و فقلا هل لاقي داو ةنيدملا ةيدوأ ىفو « سبايلا ءىثلا اضيأ فقلاو « سواجال شيلا

 ىنييمشكلا ةياور ىف « فقلا ًالتماف » هلوقو « ءا » لدب « سل » ىننيمشكلا ةياور ىف « كلي ىنلا نیم نع ءاخ

 لتقلا نم هل عقوام وه ,هبيصي ءالب » ناثع قح ىف هلوق نأ ىلإ ةراشالا انه هحيرخت نم دارلاو « واولاب ءالتماو ,
 تافع صخ اما : لاطب نبا لاق . كلذ دعب امو نيفص ىف مث لما ىف ةباحصلا نيب ةعقاولا نتفلا هنع تأشن ىذلا
 نأ هنم اودارآ نيذلا موقلا طلست نم ناثع نحتما ام لثمب نحتمي مل رع نوكل اضيأ لتق ربع نأ عم البلا ركذب

 مث هيلع هدوروأ ام لك نع هراذتعاو كلذ نم هلصنت عم مظلاو روجلا نم هيلا هوبسنام ببسب ةمامالا نم ملخنپ

 هب صخ ىذلا ءالبلاب دارا نأ هلصاحو : تلق . هلتق ىلع ةدايز كلذ لكو « هلهأ رتس مبكتهو هراد هيلع میموجه

 لاق « تلوأف , ینپیمشکلا ةياور ىف ( مهروبق كلذ تلوأتف لاق ) هلوق ۰ كلذك وهو لتقلا ىلع ةدئارلا رومألا

 ليثقلا نأ هنم ذخوی و : تلق . امشي امف ريبعتلا لمعتسي ايؤرلا ةرابع ىف هتدوجل بيسملا نب ديعس ناك : ىدوادلا

 نع رخآلاو هنيم نع امهدحآ نوک صوصخال عاتجالا قلطم « اوعمتجا و هلوقب دارملا ناف « ةيوسنلا مراتسیال
 نع ) هلوق ؛ ثلالا ثيدحلا . مبلباقم نوكي نأ مزاتسي مو مهنع هربق درفنا ناثع اذكو « ربلا ىلع اوناک  هلاش

 نع ىليعامسالل اذكو روصنمو ناماس نع ةبعش نع « رفعج نب دم نع دمحأ ةياور قو « شعالا وه ( نايلس

 قثدحو ةبعش لاق ه هرخآ ىف لاقو ناملس ظفل ىلع هقاس هنكل هيف ىراخبلا خیش دلاخ نب رشب نع ايركز نب مساقلا

 الأ : ةماسال لبق ) هلوق . « هنطب باتقآ قادنتف م هيف داز هنأ الإ هنم اون « ةماسأ نع لئاو ىلأ نع روصنم

 نب نارفس قيرط نم قلخلا ءدب نم راتلا ةفص ىف مدقتو « هيلا راشلا مایا و لئاقاا مايباب انه اذك ( ؟ اذه ماکت

 نأ لمتحيو « اباوص ناكل ريدقتلاو فوذحم طرشلا ءازجو « هتءاكف انالف تيتأ ول و ظفاب شعالا نع ةئييع

 ليق م ةماسأ نع قيقش نع شععالا نع ةيواعم ىلأ ةياور نم مس دنع هيلا راشاا مسا عقوو یتنعتلا « ول » نوكت

 ۱ نودام هتك دق ( هلوق . « نانع ماکت الأ , شعالا نع درع نب یا نع دحال و « هماكتف نام ىلد لخدت الأ هل

 ريثيام ىالك ىف نوكي نأ ريغب رسلا ىف بدالاو ةحاصملا لیبس ىلع نكد « هيلا مجرشأ ايف هتك ىأ ( اباب حتفأ نأ

 ىييمشكلا ةياور ىف ( هحتفي نم لوأ نوكأ ) هلو . ةلوصوم نوكت نأ زوحيو ةفوصوم امو . اهوحن وأ ةنتف

 ىنأ  نونظت ىأ - نورتن گن لاق ه نايفس ةياور ىفو ؛ ىلوعامسالا ةياور ىف اذكو ىضاملا لعفلا ةغيصإ « هحتف د

 تقو الإ ىأ رددملا ظفلب راصف خسألا ضعب نه فلا تاعقسو < روع الا ىأ ۾ Kas الإ ه|اكأ ال

 نود رسلا ىف هلکآ ىلا د نايفس ةاور ىف هلوقو « ةروكذملا دربع نب ىلعي ةياور یهو نوعهسآ ثرح عروض

 هنيبو ینیب ايف هتاک دقل هللاو , کت الإ هلوق دعب لاق نکل هلثم لس دنع « هحتف نم لوأ نوكأ ال اباب حتفأ نأ

 . ةئتف هب جیپمال مالكب ةحاصاا ةاعارم عم الإ هاكأ ال ینمب « هحتف ند لوأ نوكأ نأ بحأ ال ارمآ حتفأ نأ نود

 «اريخ تيإ » ىنييمشكلا ةياور ىف ( ريخ تنأ نياجر ىلع اریمآ نوكي نأ دعب لجرا لوقأ ىذلاب انأ امو ) هلوق
 لوقأ الو , نايفس ةياور ىف عقو دقف ىلوأ لوالاو « ةرأ وعفملا ىل اریخ ب هنو ءاتيإلا نه رمآلا لعف ةغيصب

 ىفو «سانلا ريخ هنأ اريمأ  ديدشتل اب ىلع ناك» هلوقو ابحتف زوج و نا ةزمه ركب وه ءاريمأ ىلع ناك نا ريمال



٩۲ oYنتفلا باتك  

 نم تعمسام دعب ) هلو ۰ « اريمأ ىلع ناک ناو » ىلعي ةياور ىفو « اريمأ ىلع نوكي » سم دنع ةي واعم يأ ةياور

 هتععم امو : اولاق «؛ رپ هللا لوسر نم هتعمس ءىش دعب م نايفس ةياور ىف ( لجرب ءاحب : لوقي لس هلا لوسر

 ناك ىذلا لجرلاب ءاح » دمحأ دنع لئاو ىنأ نع ةلدم نب مصاع ةياور قو « لجرلاب ها : لو هتععم لاق ؟ لوقي

 « راخا نحطي اك » ىممشكلا ةلاور ىف ) راخلا نحطك امف نحطيف ( هلوق ۰ « رانلا ف فذقيف هللا ىصاعم ىف عاطي

 ى مدقت دقف هجوآ وهو هلوآ تفي یرخآ ىفو «لوپجلل ءانبلا ىلع هلوأ مضي « نحطيف» ةدمتعم ةخسأ ىف تيأر اذك

 «راا ريدتسي ام اف ريدتسي د مداع ةياور قو « راخا رودي م روديف هباتقأ قادنتف م ةيواعم دآو نایفس ةياور

 اهقالدناو « ءاعمألا ىه ةدحوم اهدعب ةانثالا نوکسو فاقلا رسكب بتق عمج باتقالاو . ةيواعم ىنأ ةياور ىف اذکو

 تناك ةدايزلا هذه نأب رعشي اذهو « دحأ هلل نأ ريغ نم جرخ اذ] هدمغ نم فيسلا قلدنا لاقي ةعرس ابجورخ

 ىأ ( رانلا لهأ هب فیطیف ) هلوق ٠ مدقت اک روصنم رم اهانعم عمو هنم ةبعش ابعمسي لف شعالا دنع ًاضبأ

 اذببو « هلوح اوراد اذإ اوفاطو « اورودي مل ناو ةقلح هلوح اوقلح اذإ موقلا هب فاطأ لاقي « هلوح نوعمتحي

 ةياور قو « رانلا لهأ هيلع عمتجيف » ةيواعم ىفأو نایفس ةياور ىفو . دحاو ىنعم اما لاق نم أطخ ربظب ريرقتلا

 نولوقيف , ةيواعم ىلأو نايفس ةياور ىف ( نالف ىأ نولوقيف ) هلوق ٠ , سانلا نم هتعاط لهأ هيلع قأيف» مصاع

 رمأت تنك تسلأ) هلوق ؟ هب انرمأت تنكام نبأ « لق ىأ د مصاع ةياو ر ىفو « كن أشام » دازو « نالف ا

 الو فو رعلاب رمآ تنك یا ( هلوق ؟ ناتو فورعلاب ان رمأت تنك نيل » نایفس ةياور ف ) یو فورعااب

 ةباور قو « هيت ]الو هيتأود ةيواعم الو هلو « < ابنأو ؟رمآ ه نایفس ةياود ىف (هلعفأو ركنا نع یاو هلعفأ

 نم اودارآ : بلم ا لاق « هريغ ىلإ كفلاخأو رمأب ل ىلعي

 رهشو ذيبن حير هيلع ربظ ناك هنال ةبقع نب دراولا نأش ىف هياع فخم نمو هتصاخ ند ناكو ناثع ملكي نأ ةماسأ

 ىلع راکنالا باب ىأ , 3 حتفأ نا نم ا نيني قل نكت طابا لات هلمعتس ناکو همال ناهع 7 داک و هرمآ

 « هدبج رسلا ىف هل حصني لب ًاريمأ ناك ولو ادحأ نهاديال هنأ میفرع مث . ةماكلا قرتفت نأ ةيشخ ةينالع ةمثآلا

 نع هتوكس نم هب اون ام أربتيل هلمذپ الو فررعملاب رمأي ناك هنوكسل رانلا ىف حرطي ىذلا لجرلا ةصق مهل ركذو

 تفرعام ديلولا نأش ىف هملکب نأ ناثع عم مالكلا ةماسأ لأس نم دارم نأب همزجو . اصخام ىبتنا هيخأ ىف ناثع

 لاقف ديز نب ةماسأ دنع انك » لاو بأ نع هظفلو « هعفدب شعالا نع رب رج قيرط نم لسم قايسو « هيف هدنتسم

 دارملا نأب قامركسلا مزجو « هلثع ثيدحلا قاسو لاق ۾ عنصی اف هملکتف ناثع ىلع لخدت نأ كعنمبام : لجر هل

 ةماسأ ثيدحت ىف ببسلا نإ هلوقو « رهتشا ام كلذ ريغو هبراقأ ةيلوت نم ناهثع ىلع سانلا هركنأ ايف هملكي نأ

 دبال هنأ ترغص ولو ةيالو ىلو نم ىلع ىشخي ناك ةماسأ نأ ربظي ىذلا لب < حضاوب سيل هب هونظ ام أربتيل كلذب

 رمأتيال هنأ ىري ةماسأ ناكف « ريصقت هنم عقي نأ نم نمأي ال مث ركنملا نع مايو فورعملاب ةيعرلا رمأي نأ نم هل

 : ضايع لاقو . افافك وجني نأ هتياغ لب ىأ « سانلا ريخ هنا ريمأللل لوقأ ال , هلوقب راشأ كلذ ىلإو « دحأ ىلع

 كإذف ارس هحصنيو هب فطلتي لب « كلذ ةبقاع نم یثخم امل مامالا ىلع ريكنلاب ةرهاجما باب حتفیال هنأ ةماسأ دارم

 رابظاو قحلا ىف ءارمالا ةنهادم مذ هيف « سانلا ريخ هنإ ًاريمأ ىلع نوكي دحال لوقأ ال , هلوقو .لوبقلاب ردجأ

 نأ ةارادملا طباضو «ةمومذا) ةنهادلاو ةدومحا ةارادملا ىلإ ةماسأ راشأف « لطابلاب قامتااك هفالخ نطب ام



or ۷۱۰۰۷۰۹۸ ثيدحلا 

 لاقو . كلذ ولو لطابلا بیوصتو 2 بقا نیز" امف نوكي نأ ةمومذملا ةنهادااو < نيدلا ىف حدق اف نوکیال

 هعفر بابش نب قراط تبدع اوجتحاو اقلطم بحب ةفئاط یااتف < فورعطاب رمالا ىف فاسلا فلتخا : ىربطلا

 لاقو . ثيدحلا « هديب هرفیلف | کم م کنم ىأر نم م هلوق موم و « ئاج ناطا دنع ىح ةيلك دابجلا لضفأ و

 ركني : نورخأ لاقو . هرحنو لتق نم هب هل لبقال ءالب رکدلا قحلیال نأ هطرش نکسل « رکناا راكتإ بیچ : موضعب

 نم نکلو « ۳ دقف ركنأ نمو مىرب دف هرك نف « ىدوب ءارعأ :f اع لءءتسإ » اعوفرم ةيلس مأ ثيدحل هماقر

 « هسفن لذي نأ نمو یغشال » ثيدح هياء لدیو دوک لا طرثاا رابتعا باوعااو : لاق ت ثيدحلا ۾ عباتو ىضر

 لو هيلع ردق ۳ رمالا بحب : هريغ لاقو . اسخلم ىهتنا قيطيال امل مالبلا نم ضرمتپ نأب هرسف مث

 نا ايس الو فورعملاب رمالا ىلع رجؤي ةلخا ىف هنآل < ةيصدملاب امولتم رمألا ناك ولو اررض هنم هس ىلع فخ

 نم الا فورعلا ر مأيال : : لاق نم امأو « هب هخاؤي دقو هل هللا هرفذي دقف هب صاخلا همثإ امأو « اعاطم تاک

 : ىرطلا لاق مث . هريغ كانه نكي ۱ اذا رمالا باب درب مزاتميف الاو دی لوألا هنأ دارأ ناف « ةصو هيف تسيل

 اورمأ ام اولتتع مل من باوجلاو ؟ رانلا ف روكذملا هماسأ ثیدح ىف فورعملاب نورومألا راص فيك لبق ناف

 موعم بدالاو ءارمالا م ظعت تبدحا ىفو « هنع مانام لعف ناک هنوکس ممريمأ بذعو مص اوبذعف هب

 ريغ نم دوصقملا غلب ثرح ةيدأت نسحو فطار مرذح اونخأبو اونکرل مف سانلا لوقي ام مهغيلبتو

 نسل ةيذأ

 ساپ - ۸

 ها ةلکپ 7 دقل : لاق ةركب ىلأ نع » نسحلا نع فوم انئّدح منا نب نا ۳ - ۵

 « ةأرما مآ اوأو و موق حلقي نا : لاق یسک ةنبا اوكسلم اسراف «نأ هب "ود ماب ۰ لا

x ۰انث دح نیصح وبأ اندح شایع نب ركب وبأ انگ م ن "يع ادد دم نب ها درع اش  

 رای نب راع لء ثعب ةرسبلا ىلإ ةشئاعو ريب “لاو ةحلط تراس امل » لاق ةكدسألا دايز نب هللا دبع رم وبأ

 "رام ماقو هالعأ ىف ربنلا ق وف ىلع نب نسا ناكسف « لا ادمصف ةفوكلا انيلع امدقف لع نب نسحو

 ةجوزا ان هاو « ةرصبلا ىلإ تراس دق ةشئاع “نإ : لوقي اراع ”تعمسف « هيلإ انعمتجاف نسحلا نم لفسأ

 1 « یم ما "نومیطت هابا 9 الا ىلاعتو كرابت هللا نكلو « ةرخالاو ايندلا ىف و کس 7

 , ةفوكلا رب« ىلع راع ماقد ,لئاو ىأ نع کلا ن رع ةّينغ يآ نب ادع م هن وبا اشو - ۰۱

 م "ابا اما لو اینها ىف ليم جبن و 9 رك ذو ةكئاع رکذف

 لوق لئاو اب تەم ورع ا انثدح ربا نب لادب ا - ۲۷۱۰۴۳ ۲

 : الات «مرفنتسب ةفوكملا لهأ ىلإ لع ثب 0 رداع ىلع ,دوعسم وبأو يوم وبأ لغد »
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 ذنم اکسنم را : راع لاقف ۰ “اسا 8 رمألا اذو ف كعارسإ نم ان دنع کا ارمأ تينا ”هكانيأرام

 « دجسلا ىلإ اوحار مت وح اهاكر . رمألا اذه نع اكسئاطبإ نم ىدنع هک أ رمآ السا
 [ ۷۱۰٩ : ىف هفرط ب ۷۱۰۲ ثيدحلا]

 [ ۷۱۰۵ : ىف ةئرط - ۷۱۰۳ ثيدحلا ]

 [ ۷۱۰۷ : ىف هفرط - ۷۱۰۵ ثيدحلا ]

 "تنک » لاق ةملس نب قیقش نع شهلا نع ةزح ىلأ نع ناد اشزو - 21.4214 كحل : ىف كن
 ص 5 17 دلش وہ 1 $ ۳ ا

 ¢ ك ريغ هيف تاقا تاش ول الا دحا تب اما نمام ۳ روعسم وبا لاقف «رام و یموم فو دوعسم ىبأ عم اسلاج

 دومسم ابأ 5 ۳ راع لاف رمألا اذه ىف گلها رثستسا نم ىدنم ب يعأ ت "؟ىنلا تب زیر (دیش كنم تیار امو

 لاقف . رمألا اذو ىف (Kl نم ىدنع تا tt "ید ۳۳ ذم رش اذه كبح اص نم الو كنم تیار امو

 احور : لاقو راع یر الاو یوم اأ اھاد۔حإ ىطعأذ < نيتاح تاه مالغاپ اوس ناک و  دوعسم ۹ . ل : 94 5 0

 « هجا ىلإ هيف

 ةعقوب قلعتت ثیهاحآ ةثالث هيف ركذو : لاطب نال طقسو « همجرت ريغب حيمجلل اذك ( باب ) هلوق

 والا ثيدحلا . نولسلا اهيف لتاقت ةعقو لوأ تناك اهناف رهاظ هلبق ام هقلعتو « ةلالث ةياور نرم الا لما
 نم نسحلا عامس ىف لوقلا مدقت دقو « نود رصب هلك دنسلاو « یرصبلا وه نسحلاو « یارعالا وه ( فرع ) هلوق

 ةعامج نسحلا نع هاور : لاقو راوبلا هج رخأ نسحلا نع ليوطلا دن اف وع عبات دقو « حاصلا باک ف ةركب 0

 نم هتعع ءىثد هللا ییمصع وم ديمح ةياور ىف ) لما مارا ةملكب هللأ ىنعفت رول ) هلوق . دیم ةيأور ادانسا اهلسحاو

 ىلع رصتقأو ابصخلأ انأ امو تل وطم ليلا ةصق « ةرصبلا رابخآ باتك » ىف ةيش نب رم عمج دقو « مّ هللا لوسر
 دغلا ناك امل: لاق هسا نع سلا نايفس نب ةيطع قيرط نم جرخأف  هادعام نيبأو نسح وأ يخت كلسا هدروأ ام

 ۹ یر الأ لعاب : لاةف ةفيذ> نب مج وبأ جرن ةحاطو ىلع ةعامج اذاف دجحسملا لخدف ىلع ع تايقأ نامثع لق نم

 الف « هحتفف لااا تدب لإ جرن ؟ كلم ىلع باغنو یک نبا لتش : لاق مث أف در رب قأف هتد لخدو ¢ ملكتي مف

 اعياب ريبزلاو ةحلط تيأر رتشالا لاق : لاق ةمقلع نع ميهاربا نع ةريغم قيرط نمو . ةحلط اوكرت سانلا عماست
 دواد قد رط نمو ۲ هرکم وهو عیاب هنإ لوقب ةحاط ناك : لاق ةرضذ نآ قیرط نمو . نيهركم ريغ نيعئاط ايلع

 « كعب اين كدي طسبا هل اولاقف ةنيدملا قوس ىف وهو ايلع سانلا ىتأ نامثع لتق امل : لاق ىعشلا نع دنه نآ نا
 نمود معاق هدعد مهي مو ناّمع لتش مراصمآ ىلإ سانلا عجر نبل : ميضعإ لاقف . سانلا رواشتب یح * لاف

 الخ ىلع ناو ناهثع لتق امل : لاق بابش نبا قیرط نمو . هوعبابف هديب شالا نخاف : ةمالا داسفو یالتخالا

 رب زلا و ةحلط ىلا لسرأ مث هريغالو ةحلط هب اولدعي ملف هتعيب ىلا سانلا اعد ةحاط نوعیاس مآ یشح ايلف « و

 اوقفتاف ةشناع ايقلف هکم ىلا اجرخ مث « ةرمعلا ىف.ايلع انذأتسا ريبزلاو ةحلط نأ باهش نبا قرط نمو . هاعیابف
 ءاعنص ىلع ةيمأ نب ىلعي ناثع لمعتسا : لاق ىبارعالا یفوع قيرط نمو . هتلتق اولتق یح نامثع مدي. باطلا ىلع



 ۵۵ ۱ ۰۷۰۹۹-۷۱۰۷ ثيدحلا
 اس اا ]ههه لا

 الج ر نيعيس لمحو «فلأ هام راد دا ز زلاو ةحیط ناعأف اجاح م لق لعب ناکو ناثع لتق لو ( هدّدع ناشلا مع ناكر

  Eىلع لاق لاق هيبأ نع بيلك نب معاع ق هبرط نمو . ار اید نا ركسع هل لاقي ال :

 لعب س اغلا رسأو « ةحلط سانلا یهدآو « نی زلا سائلا دشأو « ةا س انا ىف سانلا عوطأ ؟ تیلب نع نوردتأ

 ةيمأ ن نإ ٠ أ ىف لع عجرخ : : لاق ليا نأ نبا ق وب رط نمو  EEىلع نب دمحم قيرط نمو نيثالؤو تس ةن رخألا عيب

 ال : لاق مزاح نأ نب سدق قيرط نمو ءراق ىذب لر بكار ةامسآ «ءمو ةزيدملا نم لع را لاتان نا

 ءاحلا حتفب بأوحلا : اولاق ؟ اذه ءام ىأ : تااتف بالک لا اهاع تحن رماع ین هایم شیب تازو ةشااع تابقأ

 نيمدقت لب : ابعم ناك نم ضعب امل لاقف « ةءجار هر ظا ام تلاق _ ةد> رم مث و مه اهدوب ؛ واولا نوک سو ةلموملا

 ايلع حینت نكادحإب فيك : موي تاذ اذل لاق قي ینلا نا : تااقف « مهن تاذ هللا حاصرف نردلملا كاری

 حيحصلا طرش ىلع هدنسو ؟احلاو نابح نبا هححصو رازلاو ىلع وبأو دحأ اذه جرخأو . بأرحلا بالكأ .

 لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع نع ةمادق نب ماصع قبرط نمو . هركذف نيمدقت « ريزلا اهل لاقف : دحأ دنعو

 ةحوتفم لوالا نيتدحوم مث ةنكاس لادو ةحوتفم ةزمهب - بیدالا لا ةبحاص نکتیآ : هئاسذل لاق لر هللا -

 رازبلا هاور اذهو . تداک امدعب نم وجنتو ةريثك لتف ااش نءو اهرب نع لتقم بأوخا بالك اهحذت یتح جرت

 جرخ دقو هنأ فيك : لاق ذا ةفيذ> لوح ن ادیب : لاق بهر نب ديز قيرط نم را بلا جرخأو . تاقث هلاجرو

 ؟ كلذ انكردأ اذا عنصت فيكف هللا دبع ابأ اب : انلق ؟ فرسلاب ضع هوجو ضر برض» نینقرف کین تيب لهأ

 ثيدح نم یاربطلا جرخأو .یدما ىلع اهناف بلاط ىلأ نب ىلع رمأ ىلا وعدت ىلا ةقرفلا ىلا اورظنا : لاق

 .ذ عقوو مهيلع قشف ریبزلاو ةحلطب | ا ةرصبلا لهأ نأ هعم اوراس نيح ىلع باحصأ غلب : لاق سابع

 ليعامسا هدنس قو « تب ؛دجلا رب راو ةحلط ناتقنل و ةرصبلا لهأ ىلع نربظنل هريغ هلا ال یذلاو : ىلع لاقف < موق

 سانلاو : تلاق لمجا موي ةشئاعل ركذ : لاق سيق نب دحم قيرط نم ىناربطلا جرخأو . فعض هيفو لجبلا ورمع نا

 تالو نوكأ نأ نم ىلإ بحأ ناكف ىريغ سلج اک تسلج ىنأ تددو : تلاق . معن : اولاق ؟ لما موي نولوقي
 هسيفو ىلدملا حیجت رشعم أ هدنس قو: ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع لثم ملک ةرشع تلي هللا لوسر نم

 ةحلط رمأ ىف ةرصبلا ىلع مدق امل : لوقي نسحلا تعمس ىدارملا ملاس قيرط نم هيوهار نب قحا جرخأو . فعض

 ابأ هتعیابم ىف اليوط اثيدح ركذف اذه كريسم.نع انريخأ : هل الاقف ءاوكلا نب هللا ديعو داع نب سيق ماق هب اعصار

 ركب ابأ ع ياب نء الجر نأ واد « ةرصبلاب ینافلاحو ةنيدلاب ىناعياب : لاقف ريبزلاو ةحلط ركذ مث ناعم رع مث ركب

 رع كإذكو . هانلت اقل هغلاخ ٠ نب لعل لا قلب مقلم هللا لوسر ن أ عفار ىبأ ثر دح نم نسح دنسب رازبلاو دمحأ جرخأو

 كلذ ناك اذإ نكلوال : لاق ؟ هللا لوسراب مهاقشآ انأف : لاق « رمأ ةشئاع نيبو كنيب نوكيس هنا : بلاط ىبأ

 ىلع الخ : لاق هيح نم لجر مالسلا دبع نع دلاخ ىنأ نب ليعامسا قيرط نم قحا جرخأو . ابنمأم ىلإ اهددراف

 هل ملاظ تنأو هنلتاقتل : ىدي ىوال تنأو ل وقي مل هللا لوسر تعم له هللا كدشنآ : لاقف لما موي رييرلاب

 عنجطلا نب رگ قب رط نم ةبيش ىبنأ نب 0 كلتاقأ ال مرج اال « تعم“ دق : لاق ؟ كيلع نرصنيل مث

 - مود ةرصبلا لهأ عم لتاقت نأ كعنمام : هل ليقو ةركب ىلأ نع  ةلمبم اهدعب نونلا دیدشت و مجلاو ءاحلا حتفب

 ةركب ابآ نأكف . ةنجلا ىف ةأرعا ممدئاق نوحلفيال کساه مرق جرخي : لوقي لِي هللا لوسر تمع : لاقف ؟ لمبا
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 جرخأ دقو . ىلع ةبلغ ىأر امل كرتلا كلذ ىف هيأر بوصتسا مث « میعم لاتقلا نم منتماف ثيدحلا اذه لا راثآ
 هللا ىتمصع , ظفاب ةركب ىنأ نع یرصیلا نسحلا نع ليوطلا درح قیرط نم روكذملا تردا ىاسنلاو ىذمرتلا
 نب ربع جرخأو « هللا ینمصعف كلذ تركذ ةشأاع تمدق الف و لاق ثيدحلا ركذذ « مقلب هلا لوسر نم هتعمس ءىثب
 « ميظعل كقح ناو« مال كنا : لاقف ةركب ىبأ ىلا تاسرآ ةشئاع نأ نسلا نع ةلاضف نب كرام قيرط نم ةبش
 نبا لاق ( اسراف نأ للم ىنلا غلب ا ) هلوق . ةأ ةأرما ميكسلمت موق حلفي نل : لوقي لپ هنآ لوسر تعم نكسلو
 لوألا ىلعف « مدالب ىلعو رفا لغ قلطي وق قا کلا لاقو « هفرص مدع باوصااو افورصم عقد اذك : كلام
 فرص ةغللا لهأ ضعب زوج دقو . یهتنا دالبلا رئاسك نارمالا زوج ىناثلا ىلعو « ةليبقلا داري نأ الإ فرصي
 : اولاق ؟ اوفلختسا نم : هَل ىنلا لاق ىرسك كلم امل » دیح ةياور ىف ( ىرسك ةنبا اوكلم ) هو . اهلك ءامسألا
 تأرما مرمآ لود هب ةياوعفملا ىلع بصنلاب ( ةأرما مرمآ اولو موق حلمي نل ) هلوق . هت

 دقو . نارو, ةروكذملا هتذبا مساو « نمره نب ورا نب هبوریش وه روكذملا ىرسكو « لعافلا امن ىلع عفرلاب

 ليعامسالا داز ,ةأرما مرمأ اولو » هلوقو. كلذ حرش «ىرسك ىلإ قلل ىذلا تاک باد ق یزاماا نخاف مدقت
 نبا لقنو ءاوحلفي نإ لمجا باحصأ نأ تفرعف : ةركب 0 وع نع ليمش نب رضالا قيرط نم
 نم فورعملا نآل كلذك سل و . تلعف امف ةشأاع ىأر نيهوت موب ةركب فأ ثيدح رهاظ نأ بلبلا نع لاطب

 تبشتنا ال نكل . لاتقلا مدصق نكي و « سانلا نيب حالصالا بلط ىف ةشئاع ىأر ىلع ناك هنأ ةركب ىلأ بهذم
 نيذلا ىأر ال نوبلغب ؛ میناب سرفت امناو ةشئاع ىأر نع ةركب وبأ حجري لو « ةلتاقملا نم دب اهعم نمل ن :كي مل برحلا
 ايلع اوعزان اهعم نمو ةشئاع نأ لقنب ١ ًادحا نأ كلذ لدب و : لاق « سراف ر مأ ىف عمس ال اهرمآ تحت ةشئاع عم

 فنراع ةلتق لتق نم هعنم ىلع ىلع اعم نمو یه تركسنأ امناو « ةفالخلا هولويل مهن خم دحأ ىلإ اوءدالو ةفالخلا ىف
 لتق نع هنأ هنيعب دحأ ىلع تبث اذاف « هيلا اوکاحتب نأ ناهع ءايلوأ نم رظتني ىلع ۳8 منم صاصتقالا كرتو
 برحلا اوبشنأف مهلتق ىلع اوحاطصي نأ لتقلا ميلا بسن نم یثخو « كلذ بس اوفاتخاف « هنم صتقا ناغع

 اقفاوم نك هبأر ناک ناو موعم لاتقلا كرت ىف هأر ةركب وبأ دمح مييلع ىلع رصتنا ايلف . ناکام ناك نآ ىلإ ممن

 بايو ىف امی رق مدقتو .ه رك ذايب اعو هتركذ ام ربظب رظن هضم قو ؛ همالک یهتنا . ناثع مدد ا

 مدقتو « لاتقلا نع هابتف ةركب وبأ هيقلف ايلع رصنيل جرخ ناك هنأ فنحالا ثيدح نم « امييفيسب ناملسملا قتلا اذإ
 وه سياف الصأ كلذ لثم ىف لاتقلا یربال ناك هنأ ىلع لديام ىرضحلا نبا قرح امل ةركب ىنأ لوق نم باب هلبق
 .صاقو ىنأ نب دعسل اقافو فكلا هيأر ناك امنإو « الصأ نيدلسملا نيب لاتقلا زاوج ىف ىلع ىأر ىلع الو ةشئاع ىأر ىلع
 ىبأ ثيدحي جتحا : نيتلا نبا لاق . ىلع الو ةيواعم عم نيفص دهشي مل اذهلو « مهديغو رم نب هللا ديعو ةملسم نب دمو
 اف ىضقت نأ زوج لاقف ىربطلا ريرج نبا فلاخو « رولا لوق وهو ءاضقلا ةأرملا ىلوت نأ زوحي ال لاق نم ةركب
 ةشئاع الرا هنأ ىلع لدب ةركب ىبأ مالک : اضبآ نيتلا نا لاقو « زاوجلا ةيكلاملا ضعب قلطأو « هيف امم داش لبقت

 فكلا ىري ناك هنأ وهو أثلاث امسق لفغأو لاق اذك . ىلع عم ناكل امهؤطخ هل نيبت ول هنآل ريبزلاو ةحلط عم ناكسل
 ثيدحلل هدلب لأ عم لاتقلا كرت هنوك نم مزلي الو ۰ دمتعلا وه اذهو « هريرقت مدقت اک ةنتفلا ىف لاتقلا نع
 اذا ر ثیدح هجاجتحاو لاتقلا نع فذحآلا هي نم مدقتام وهو رخآ بوس لاتقلا نم هعنام نوكي ال نأ روكذملا
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۷ 

 الوطم نيبجو نم هجرخآ ةشأاع قح ىف رابع ثیدسح ىلاثلا ثيدحلا . ابيرق مدقت اک عام فيس ناءلسملا قتل

 واو «مصاع نب ناڻع وه هلوأ حتفب نيصح وبأو « یدنساا ىعجلا وه ( دمع نب هللا دع اند ) هلوق ۰ ًارصتخو

 لجماا روكذملا رم ابأ قثو دقو « ىراخبلا خيشو هخيش الإ دانسالا ةاور عيجو وه قوک ىدسأ روک ذاا مص

 نب رم ركذ ( ةرصبلا ىلا ةشئاعو ريبزلاو ةحلط راس ام ) هلوق ۰ ثيدحلا اذه الإ یراخبلا ىف هل امو « ىنطةرادلاو

 فصتلا ىف تناك مهنبب ةعقولا نأ رخآ هل دنع, ركذو « ةئيسلا تاهأ نأ دعب ةكم نم أورجوت مهنآ ديج دنسب ةبش

 ىلع ىلا لجر ءاج : لاق هيبأ نع دمع ىنأ مالدلا نع قلادلا ةياور نم ركذو « نيثالثو ت  ةنس ةرخالا یداج نم

 ىلع ميلتاقأ : لاق « قلا ىلع مهن] نولوقب ماف : لاق «قحلا ىلع : لاق ؟ ءالؤم لاقت مالع : لاقف ةيوادلاب وهو

 نمز ىف تيأر : لاق هيبأ نع ىرجلا بياك ن مع قيرط نم ىربطلا جرخأو . ةعيبلا تکنو ةءاملا نم جورخلا

 مث . هولتقف لعفت مل اکسل و اوهتنال ةأرملا مهتم واف هنوديري سانلاو ةأرما هسأر دنعو ضرم ًاريمأ الجر نأ ناثع

 ةشئاعو ر لاو ةحلط اذه : ایل لبق ةردبلا ىلا انيهتناو انتارغ نم ائنعجر الف « نائع لتق انغليف ةئسلا كلت تورغ

 تلاقو . هنالذخ نم اوعنص ام ةيوتو ناثعل ابضغ ارج رخ ما اوركذف ممريسم ببس نع ممولأسو سانلا بجعتف

 : ثالث ىف هل بضغن مل نإ هانفصنأ اف اصءلاو طوسلا برضو ىتفلا ةرامإ ثالث ىف نامثع ىلع کل انبضغ : ةشئاع

 ىلع سانلا ادع : لاقف هائلأسو هيلع انملسو لع ىلا ىوق نم نالج رو انآ ترسف لاق . دلبلاو ربمشلاو مدلا ةمرح

جآ مل نردلا ىلع ةينا الولو ولو مث منع لزتعم انأو هولتقف لجرلا اذه
 ةرمعلا ىف ةحلطو سرلا ىننذأتسا ۹ می

 قتف مالسالا ىف قتفني نا تيشفن مرمآ یننلف امل حلصيال ال نينمؤملا مأ اضرعف امل تنذأو د وعلا امملع تذخأف

 اولتاقب نا الإ مه اتق دیرتام هللاو : هباععأ لاقف < مهتعبتأف
 لوأ نا انفو ةصقلا ركذف . حالصالا الإ انجرخ امو «

 | وقدنخ اوناكو « برملا تبشنف ءابنسلا مث ديبعلا ممعبت مث اومارت مث اوباست نیرکسملا نايبص نأ برحلا تعقوام

 الو احيرج اوزبجت الو اربدم اوعيقتال : هيدانم ىدانو ىلع باحصأ بلغو « نورخآ حرجو موق لتقف ةرصبلا ىلع

 ىبأ نبا جرخأو . ةفوكلا ىلا حجرو ةرصبلا ىلع سابع نبا لمعتساو مهعيابو سانلا عمج مث « دحآ راد اولخدت

 لا موي ةشئاع ىلا ىعازخلا ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع ىهتنا : لاق یزبآ نب نمحرلا دبع نع ديج دنس ةبيش

 ؟ ايلع مزلا تلقف « ىنيرمأت ام تلقف ناثع لتقام دنع كتيتأ ىنأ نيملعتأ نينمؤملا مأ اب : لاقف جدولا ىف نهو

 اهم رمأف « ىلع یدب نیب هانعضوف ابجد وه انلمتحاف دمت اهوخأو انأ تلزنف «هورقعف لما اورقعا : لاقف . تتكسف

 ربظلا دعب مهلتاقف لاتقلاب هوءدب ىتح هدي ىلع فكف لاق بهو نب ديز نع حيحص دنسب اضيأ جرخأو . اتيب تاخدأف

 هحالس قلأو هاب قاغا نمو اربدم اولتقت الو ارج اوممتتال : ىلع لاقف « دحأ لما لوحو سمشلا تيرغ اف

 : لاقف محلا نب ناورم ىلع تلخد : لاق بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسملا نب لع ةياور نم ىمفاشلا جرخأو . نمآ وهف

 الو ريدم لتقيال : هيدانم ىداتف لخلا موي انيلو نأ الإ وه ام  ايلع ىنعي - كيبآ نم ةبلغ مركأ ادحأ تيأر ام

 تججح : لاق فنح الا نع ناواج نب ورمع قيرط نم قعاو ةبيش ىبأ نباو ىربطلا جرخأو . خرج ىلع فقذي

 « امهيفيسب ناءللا قتلا اذا باب» ىف مدقت دقو « هقانم مريکذت ىف ناغع مالک رکذف ةنيدملا تاخدف نايثع لتق ةنس

 حیحص دنسب یریطلا جرخأو . لتقف ربب زا حج رو ةحلط ليتق لوأ ناکف اوقتلا مع : لاق نیتفئاطلا هلازتعا رکذ مث

 مث ايلع اومیاب ءالؤه نا : لاق ؟ لملا موي تاتاق فيكف ناثع لتقل اهراك تنك دق : شتشذال تلق لاق ةمقلع نع

 ىرابلا مخ ۰ ٩۳ ج۸ م
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 تیضر اف هفکب هفک ىنيقلف « هيذينكي نأ هللا توعدف جورالا ىلع ةمثئاع كر ىذلا وه ری زاا ناكو « هدبع اونكن
 ىلع ثعب ) هلوق . الس امهنأ ىف ةصقلا رکذف « هتعرعف ةبرض هسأر لع هتبرضف باكرا ىف تق نأ ىدعاس ةدشا
 ليل أ نبا ىلا امهدنسب كلذ ببس ىربطلاو ةبش نب ربع ركذ ( ةفوكسلا انيلع امدقف ىلع نب نسو سای نب را
 نأ هيلا صاقو أ نب ةيتع نب مثاه لسرأ ةنيدملا نم جرخ اف ةفركسلا ةرمإ ىلع یموم اأ رقأ ىلع ناك : لاق
 ( لاقف ىرعشالا كلام نب بئاسلا یسوم وبأ راتتساف « حلا ىلع ىاوعأ نم نکو نیلسلا نم كلبق نم ضولأ
 ثعب و كلذب ىلع ىلا مشاه بتکف ؛ضوبنأا نع سانلا ليذخت ىف ذخأو « كلذ ىرأ ال نا : لاق ءهب كرمأ ام عبتا
 بمك نب ةظرق رمأو  سانلا نارفنتسی ىلع نب نسحلاو رساب نب رابع ىلع ثءبف « یناطلا ةفيلخ نب لح عم هب اتکر
 حیف دنس ةبيش يأ نبا جرخأو . دجسلا رامعو نسحلا لخدو لزتعا ىموم ىبأ ىلع هباتك أرق املف « ةفوكسلا ىلع
 تح ىلع لبقأو « فينح نب اهيلع ىلع لماع لع اضبقف ةرصبلا الزت ىتح ريبزلاو ةحلط لبقأ : لاق بهو نب ديز نع
 دعصف ) هلوق . هيلا اوجرخ ارامع مهيلا لسراف « هيلع اؤطباف ةفوكسلا ىلا سابع نب هللا دبع لس رأف « راق یذب لزا
 ( لوقب ًارامع تعمسف هيلا انعمتجاف « نسحلا نم لفسأ رابع ماقو هالعأ ىف ربنملا قوف ىلع نب نسحلا ناكف « رباملا
 قو « ةشئاع لاتق ىلا جورخلا ىف سانلا ضغ ربما رامع دعص » شايع نب ركب ىلأ نع رخآ هجو نم لیعاعالا داز
 ناف « مرفدتسنل مكيلا انثعب نينمؤملا ريمأ نا : رابع لاقف , روكذملا دنسلاب مدآ نب ىحي نع هيرهار نب قحسا ةياور
 رامع ناكف ه بابلا ثيدح ىف مدآ نب ىحي نع رشب نب نابح نع ةبش نب رمح دنعو « ةرصبلا ىلا تراس دق انمأ
 ركذأ ىلا لوقب ايلع نا : نسحلا لاقف و ةروكذملا ةصقلا ىف ليل ی نبا ةياور ىف عقوو « تكاس نسحلاو بطخإ
 نم لوا ريبزلاو ةحلط نا هاو « ىنلذخأ الاظ تنك ناو ىنناعأ امولظم تنك ناف « رفن الا اقح هلل ىعر الجر هللا
 تراس دق ةشئاع نا ) هلوق ٠ لجر فلأ رشع انثا هيلا جرغ لاق ءاكح تلدب الو لام رئأتسأ لو « اثكن مث ىتعياب
 ةياور ىف ( یه مأ نوعيطت هايا ملعيل مالتبا هللا نكسلو ۽ ةرخآلاو ایندلا ىف مكيبن ةجوزل اهنا هللاوو « ةرصبلا ىلا
 دق هلوق دعب شايع نب ركب ىلأ نع سنوي نب دمحأ قيرط نم لیعاعالا ةياور قو « اهاب) مأ هعيطنأ ملعیل » قحسا
 ريمأ ناو » هتياور ىف ةبش نب رع داز , کب ةجورا اهنا هللاوو اذه مل لوقال ىنإ هللاوو » ةرصبلا ىلإ تراس
 لاق , لاق دايز نب هللا دبع نع ةيطع نب رمش قيرط نم ةبيش ىبأ نبا دنع عقوو « راق یذب رهو میل انثعب نينمؤملا
 لعیل اب انالتبا هللا نکساو « ةرخالاو ایندلا ىف لس دمحم جوز هللاو ااو « اذه اهريسم تراس انمأ نإ رامع
 كلذب جرخت كلذ عم ةشئاع نأو ىلع عم ناك ةصقلا كلت ف باوصلا نأ كلذب رامع دامو « اهايإ وأ عيطن ها
 لوق هرڪو هعرو ةدشو رابع فاصنإ نم دعب كلذ ناكف . ةنجلا ىف ار ىنلا زا مالسالا نع
 : لمجا نم اوغرف امل ةشئاعل رساي نب رابع لاق » لاق ىنيدملا ديزي ىنأ نع حي دنسب ىربطلا جرخأ دقو . قحلا
 ؟ ناظقيلا وبأ : تلاقف ¢ نكت ويب ىف نرقو ال ىلاعت هلوق ىلا ريش « کیلا دبع ىذلا دبعلا نم ریسلا اذه دعب ام
 هايا عيل » هلوقو . كناسل ىلع ىل ىضق ىذلا هلل دما : لاق . قاب لاوقل تيلءام كنا هللاو : تلاق . معن : لاق
 ینامرکلا باجأو « ىهال اهابإ مأ لاقي نأ بسانملاو < ىلعل هايإ ىف ريمضلا : حارشلا ضءب لاق « یه مأ نومیطن
 هدنسم ىف هيوهار نب قحسا ةياور ىف عقو دقو . ءارألا ضعب ىلع وهو یبتنا ضعب ماقم امضعب موقب رئامضلا نأب
 ةاورلا فرصت نم كلذ نأ ريظف « اهايإ مأ هعیطنآ عيل اهب انالتبا هللا نكلو و بابلا ثيدح دنسب مدآ نب ىحي نع
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 نع ) هلوق ۰ هرثاظن ىف م مولعلا رابظإ دارلاو « ىلاعت هلل هنأو « هفالخ رهاظلاف ىلعل هايإ ىف ريمضلا نإ هلوق امأو

 اذه الإ یراخبلا ىف هلام < ديمح نب كالا دبع وه ةيناتحتلا دیدشاو نوالا رسكو ةمجءلا نيا حتما ( ةينغ ىبأ نا

 ىف فاهصالا عن وبأ هجرخآ هيف یراخبلا مش ميما ىلأ نع هتیاور ىف قشمدا ةعرز وبآ كلذب حرصو « ثيدحلا

 سم فرط اذه ) ةفر كسلا سم لع رابع مات ) هلوق ٠ نوف وک هک دنسلاو « ةنبرع نا وه عمار « هج رختسم

 هاور دقو « نبی وبأ هنع هب درنزا اع هنركل ميه نأ ثيدح ة و دارا, ىراخاا و هلءق ىذلا ثيدحلا

 بطخ مرفاتسي ةفركلا ىلا نسحلاو ارامع ىلع ثءب امل , لاق هلوأ ىف دازو عاملا هجرخأ ةيءش محلا نع اضيأ

 صقتني نأ ىلإ ةموص# ۱ هفختستال نکو ةجمللا قداص ناك ارامع نأ ثبدحلا اذهىف : ةريبه نبا لاق هركذف « رابع

 نم قوف رمالا ىذ عافترا زاوج هفو . ىهتنا برا نم اممنوبام عم ماتلا لضفلاب ةثاعل دبش هناف « همصخ

 نم ىلع ريمآلا وه ذيح ناکف نينمؤملا ريمأ داو سحلا نال ءالضؤو مالسالا ىف ةقباس مظعأو هنم نسأ وه

 ىضتقيام لضفلا نم رابع ىف ناك ناو رام توف ناحف الغ نسا دعصف ۰ مهتامج نم رامعو ىلع مبلسرأ

 لب هدج لجأ نم هل اماركإو نسحلا عم اعضاوت كلذ لعف رامع نوكي نأ لمتحيو . هتاواسم نع الضف هناحجر

 قلعت امف ساب ن را( عو دوعسم ىأو نت نآ ثبدح ثااثلا ثيدحلا . هيلع اريكتال هل ةعواطم نسحلا هلعفو

 نع لبنح نب دحأ ةياور ىف هب حرصو «قرم نبا وه ( ورمع نرخ ) هلق . نيقيرط نم هجرخأ لمجلا ةعقوب
 ىلا ىلع هثعب ثيح ) هلوق . ةبعش نع امهالک كرايم لا نب هللا دبع قيرط نم هتياور ىف ىلءامسالا اذكو رفعج نب دمج

 ةفوكلا لهأ رقنتسي » لیعاعالا ةياور قو « ثرح » لدب « نيح » ىنييمشكلا ةياور ىف ( مرفتتسي ةفوكلا لهأ

 ةياورلا ىف داز (تءلسأ ذنم رمالا اذه ىف كعارس] نم اندنع هركأ ًارمأ تبتآ كانيأر ام) هلوق . «ةرصبلا لهأ ىلإ

 ىلعل لی ذم وي ناکو « یراصنلا ورمع نب ةبقع وهو دوعسم وبأ وه كلذ راع باطخ ىلوت ىذلا نأ ةيناثلا

 ىف نيبو « ةل> ةلح امهاسکف » ليعامسالا ةياور ىف ( ةلح امهاسکو )هلوق ۰ نعل لب یسوم وبأ ناك اک ةفوكلاب

 م ) هلوق ٠ كلذ ىلع لمحيف لمتح ةياورلا هذه ىف وهو ء دوعسم وبأ وه اسك لعاف نأ هذه ىلت ىلا ةياورلا

 ماقف » رفعج نب دم ةياور ىفو « ةعمجلا موي ةالصلا ىلإ اوجرخ مث » لیعایمالا ةياور ىف ( دجسملا ىلا اوحار

 ادب ناك نيتفئاطلا نم الك نأ ىلع ةلالد مهنيب راد اف : لاطب نبا لاق « ةل> امهنم دحاو لك ىلا ثءبف دوعسم وبأ

 اسكف ةعمجلا موي ىف دوعسم يأ دنع مبءاتجا ناكو ءاداوج ارسوم دوعسم وبأ ناكو : لاق هعم با وصلا نأ ىريو

 نأ هركو بایثلا كلت ىف ةعمجلا دبشي نأ هرکف « برا ةئيهو رفسلا بایث ىف ناك هنال ةعمجلا اپ دمشيل ةلح !رابع

 ةدحوملاو ةلمهملا نيعلاب « بيعأ « هلوقو . اضيأ ىموم ابأ اسكف ىسوم اأ وسكي الو یسوم ىبأ ةرضح هرسکی

 ةفلا نم ءاطبإلا فا! رامعف « هدقتعي ال ةبسنلاب ابيع عارسالاو ءاطبالا مهنم لك لعجو « بیعلا نم ليضفت لعفأ

 وبأ ناكحو . ةنتفلا ىف لاتقلا ةرشابم كرت نم امه ربظ ال نارخالاو + ىغبت ىتلا اولتاقف ) لاثتما كرتو مامالا

 نم ملسملا ىلع حالسلا لح ىف امو كلذ ىف ةدراولا تیداحالاب اكسمت لاتقلا نع فکلا ىف ىس وم نأ ئار لع دوس

 لمحو م ىغبت ىلا اولتاقف  للعت هلوقب كسقلاو نيثكانلاو نيغابلا لاتق ىف ىلع ىأر ىلع راع ناكو « ديعولا

 لبق لييعامسالا اذكو قسنلا ةياور ىف عفو : ( هييفت ) . . هيحاص ىلع ايدعتم ناك نم ىلع لاتقلا ىف دراولا ديعولا

 ناك ناو «هلبق ىذلا ثيدحلا هيف نال باوصلا وهو نيقابلل طقسو « ةمجرت ريغب « باب و ةينغ ىلأ نا دنس قايس

 ةصقلا يف ةدايز هيف



 ۱ نیم
 (اذع .موقب هللا لزا اذإ سیا - ۹

 نا دبع ن ةرج فر يخأ یر هلا نع واش هلا یار خا ناب نب هللا + شم بس ۸

 باذملا باصأ اباذع 9 21 لزا اذا + : هلل نا 7 لوسر لاق ة لوقا fe ۳ یر رع عب | رس هاو رع نا

 € ماعا لع وك 71 3 موز ناك نم

 ( ناثع نب E ثا ؛دحلا ىف عقو امم ءان نکا با وا قلع ( بان مر قال ا ) هلوق
 ىأ ( اباذع موق هللا لزنأ اذا ) هلوق كيزب ؛ نبأ وه سنويو « كرا ملا نبا وه هخرش هللا دعو 2 نادرع وه

 باصأ د كرامملا نیا نع نامللا يأ ةياور ف( م و ناك نم ۳ ما *ىح یا ع مه 4 رفع

 . مهايعآ ىلع اوثعب مث)هلوق ۰ مهأد ىلع ره س مل نم مف ناک ن ها دا او « e ا مری نيب نم هب

 باذعلا كلذ نو وكيف ¢ ةو الا و ةحلا ص هاشعف املا ص نأ اک ن نإ ږغ بە لع ^f دحاو 13 ثعلب ىأ

 مو همش لهأب هتوط اف لجأ اذا هّللأ نأ 0 اع و م ةع نع نا نبا ح جک قو. نم الإ ىلع 4 م و نيلاصال

 دم نب ی وب رط نم هلو « بعشاا » ىف قلا هج خأو 6 مهاعأو مای ىلع اونم مث م | وصف نوخلاصلا

 مو ا لبق 3 مف هر اب هلل لرنآ نعول 8 ءوسأا روبط اذا و اع ورم e بلاط ىا ن ىلع نبا

 تاد باز ث لح نیم ثيدحلا اذه : لاطب : نا لاق« ىلاعت هللا ةحر ىلا نودع مث « معن : لاق ؟ هتعاط لهأ

 ركنملا J وبظ هل عيمجلا ك كالهإ ن ل وكل 8 3 ثيخلا سش سد ؟ اذا معن ۰ : لاق 1 نوحلاصلا انفو كلبنأ ۲ تل اق تی شحج

 3 | : لوقي هِي هللا لوسر عمس و ق وب دلا ركل ىلأ ثيدح ریخالا هماط تیا ىذلا : تألق . ىصاخملاب نالعالاو

 ثر لح امأو 2 نابح نا هح و ةعلر الإ هج رخ « باقعي هللا میس ن أ كشوآ هو ريغلا ف ركذملا اوأر اذا سانلا

 عئاطلا محبا كالا نك امبعمجو 2 anl لسم هج رخ دقو « نايسانتف شحج تب بز تبدح و بابلا ف رګ نبا

 نأ بجعلا 2 اع وف رم ةشااع ثبدح هلدمو « هلمعب یزاج ثعملا دنع مئاطلا نأ ربع نبا ثيدح دازو < یصاعلا عم

 عم دو قيرطلا نا هللا لوسر ا : انلقف < ef فک ءاديبلاب ا ونک اذإ یہ تملا اذه نو ا نم اسان

 هللأ عج 3 یس رداصم نوردص» و ادحاو اکلبم نوکلج لیبسلا ناو روبجاو رصيقسملا مف مع : لاق 3 ساللا

 ۳ لاق ؟ اه راک ناك نگ فيكف هنأ لوسراب تا 00 هظفاو هون مل دس مأ ثر لح نم هلو ۰ سه ةا ۳ ماین ىلع

 ۰ هيلع تام م لع لرع لک ثعہل 2 هعقر رباج ثيدح نم هل و ۳۹ ها ىلع ةمايقلا مو تعم هنکلو مودم 4 فسخ

 مم سال نمو مقار س لما )۳۵ نوكي رفكحلا ىلع بذعت قلا م مالا نا ۳و نبا ثر لح یعم ۰ ید ءادلا لاتو

 لبق * همس ۵ رشع سم مثءاسل مقعأ ةمأ باذع هللا دارأ اذإ لاقيو 3 مطاعآ ىلع نوعی م 9 ماجاب r) ج باص ف

 « هدرب ةشااع ثيدح مومو 1 هل سال اذهو . یا ملقلا مه مع رج مل نيذلا 5 0 المل اوباصي نأ

 2 قرت ةريبكساا رادلا هلدمو ¢ تی نوکلبف قرغت لافطالا و ءاسالاو لاجرلا نم ىاللم 2 3 سلا تدهوش دقو

 رافكلا امج نيملسملا دالب نم دليلاو « مه رثكأ وأ اعيمج نوكسابيف قيرطلا عاطق اهيلع جرخت ةريثكلا ةقفرلاو
 . ناعتسملا هللاو اربخأ رططلا نم مث ةطمارقلا نم مث ادق جراوخلا نم كلذ عقو دقو < 00 ىف ف.سلا نولذبيف
 e ۰ e ۰ ِه ۰ ۰ ۰ - 1 هعقر اضب] زیاج ثا دل تقع ۾ هيلع تام ام ىلع لمعت لک ثعس 0 راج تا لح ام دروأ: يع یضاقل ملا لاق
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 هركذ یذلا ثيدحلا هدیوبو « هريغ قو هيف ماع وه لب هيلع اروصقم سیل هنكل هلق 1 ارسفم ناک ناو هنأ ىلا

 باوثلا ىف كارتشالا توملا ىف كارتشالا نم مزليال هنأ لصاحلاو . اصخلم ىبتنا , ماین ىلع هللا مهثعبي مث » هدعب

 عقب اإ كلذ مل عشب نيذلا سرآ ىلإ ةرج یا نا حنج و . هين بسح ىلع هلمعب دحأ لك یزاج لب باقعلا وأ

 مهيلع هللا لسري ال اقح نونمولا میف یهنو أ نم امأو . ركنا نع یبتلاو فورعملاب مالا نع مهتوكس بوس

 اموإل ىلاعت هلوقو < نوم اظ ابلهأو الإ ىرقلا کلپم انك امو را ىلاعت هلوق هديؤيو « باذعلا مهب عفدي لب باذعلا

 ركذملا نع هني مل نأ باذعلا ميمحت ىلع لدو €( نورفغتسي مو مه.ذعم هللا ناک امو < م تنأو مهيذعيأ هللا نک

 اذه نم دافتسيو 14 ملثم اذا کس هريغ ثددح ی اوضوخ یح موعم اودعقت الف 2 ىلاعت هلوق هاطاعتب ناو

 ضرب ملو مهمي مل اذإ اذه « كلتا ىلإ سفنلا ءاقل] نم مبعم ةماقالا نآل ةبلظلا نمو رافکسلا نم برملا ةيعورشم

 ىلع متعب امأو . دوم رايد نم جورخطا ىف عارسالاب مي هرمآ هدب وب و « من وبف یضر وأ ناعأ ناف ممافاب

 |ریفکت ناک ءالب نم مياصأ امف ايندلا ىف امأو « ةرخآلا ىف ا نوزاحي امن ةحلاصلا مهامعأ نال لدع کف مهامعأ

 ناكف مییلع رك ذي لو مبعم ناك نم لوانتي اولظ نيذلا ىلع ايندلا ىف لسرلا باذعلا ناكف « ءىس لمع نم هومدق ام

 نأ ميظع في وتو ريذحن ثيدحلا قو : هلمعب ىزاجيف مم لک ثعمل ةمايقلا مو مش ¢ متنهادم ىلع مل ءازج كلذ

 ىطتقمو : تاق . ةمالسلا هللا لأسن ؟ نواع نگ افيكف « یضر نم فيكف « نهاد نع فکف 3 یہا نع تكس

 امو « ةركذتلا ١ ىف ىطرقلا حنج كلذ ىلاو « ةاصملا ةريرج ايندلا ىف باذعلا ميهييصيال ةعاطلا لهأ نأ همالك

 بز تب لح ىلع مالكا قف كلذ گو 1 ی رعلا نبا ىضاقلا لام هون ىلاو 5 ثيدحلا رهاظب هشآ اسرق هانمدق

 نتفلا باتک رخآ ىف « ثيخلا رثك اذا معن : لاق ؟ نوملاصلا انیفو كلهنأ د شحج تنب

 ديا اذه ىنبا نإ » ىلع نب نسحل هب ىلا لوق ساب -۰

 «نیماساا نم نیتلف نيب هب حلصب نأ هللا لماو

 انث دح لاق . لم رف هیاع اخ هنربش ربا ناکف « هظءأذ ىيع ىلع ینلخدآ : لاقف مش نا

 یرآ : ةيواعل صاملا نب ورءء لاف بئاتكسلاب ةيواعم ىلإ امهنع هلا غر ىلع نب نسحلا راس امل لاق نسحلا

 سماع "نب هللا دبغ لاقف ۰ انآ : لاقف ؟ نيءلسملا ىرارتفلا نم : ةيواعم لاق ٠ اهارخأ بدت ىتح ىل وتال ةبيتك
 - 1 ۳ 2 ۰ وتو ما 2

 ب ىنلا ایی : لاق ةركب ابأ تعمس دقلو : ةنسحلا لا . حاصلا : هل لوقنف هاقلت : ةر ني نهرلا ديعو

 ۱ ۳ 7 اک ۸,۱ ۰ هن“ ی هه
 یو« هل هرح نا ىلع نب د# یترپخا و رع لاك لاق نايس ۳ دو هللأ لع 3و لء انظم بس ۰

 من رز ۳ مر و 2 هل سه عد

 : لوقيف الا كأي هنإ : قو ىلع ىلإ ةماسأ یناسرا » لات ةلم رح تيأر دقو ورع لاق ريخ ةماسأ



 نالا باتک - ۲ ۲

 اذه نکساو « هيف كمم نوكأ نأ تبیحأل دسألا قدش ىف تنک ول كل لوقب : 4 لقف ؟ كیحاص فلخام
 ۳ 2 ۶ء E ہل ع

 4 ىتاحار یل اوركوأف رههج ناو نيدحو نسح ىلإ تهدف 0 اعيش یتاععب" .ه را "ا سا

 ديغب « دیس » ىنييمشكلاو ىزورملا ةياور ىف ( دیسل اذه ىنبا نإ : ىلع نب نسحلل ملي ىنلا لوق باب ) هلوق

 هقاسو « ديس اذه ىنبا نا , ظفاب كانه نتالا قاسو نإ فذح و حلصلا باتك ىف ةمجرتلا هذه لثم ىف مهل اذكو مال

 نرايفس نع دمت نب هللا دبع نع كانه هجرخأ دقو « رخآلا ىف عقوام ىلا نيعضوملا نم لك ىف راشأف اهفذح انه

 كلذ ركذي لف هللا دبع نب ىلع نع انه هفاسو ةركب ىنأ نم نسحلا عامسب قلعتيام هللا دبع نب ىلع نع لقن مث « هماغب
 ةعبس ةياور نم لیعاعالا هجرخآ دقو « ةجرتلا هذه ىف عقو اک ماللاب « ديسل » نتملا قرط نم ءىش ىف رأ لو

 .ديز نب ةماسال اثيدحو روكذملا ثيدحلا بابلا ىف ركذو مهظافلأ فالتخا نيبو ةنيبع نب نايفس نع سفنأ

 هيف نمؤيف هيأ مسا هتينك تقفاو نم وبف یسوم هيبأ مساو ليئارسا ةينك یه ( ىسوم وبأ ليئارسا انثدح ) هلوق

 كلذ لئاق ( ةفوكلاب هتيقلو ) لوق . ةدم اه ماقأو دنما ىلإ ةراجتلا ىف رفاسي ناك ىرصإ رهو « فيحصتلا نم

 روصنملا رفعج ىلأ ةفالخ ىف ةفركلا ىضاق هلا دبع وه (ةمربش نبا ىلإ ءاجو) هلوق ٠ ةيلاح ةلمجاو ةنييع نب نايفس وه

 ( هظعأف ىسيع ىلع ىنلخدأ لاقف ) هلوق . اهيقف ةقث افيفع امراص ناكو ةئامر نيعيرأو عبرأ ةنس هتفالخ ىف تامو
 هللا دبع نب ىلع نب دم نب یسوم نبا وه ىسيعو « ظعولا نم ةلاشلا ءاظلا حتفو ةلمبملا نيعلا رسک و ةزمهلا حتفب

 (هيلع فاخ ةمربش نبا J ديدشتلاب ( نأكف) هلوق ٠ كاذ ذا ةفوكسلا ىلع اريمأ ناكو روصنملا ىخأ نبا سابع نبا

 یشف قاب اعداص ناك هنأ هيلع 0 باس لعلو ؛ یموم نب یسیع ىلع هلخدب ف ىأ ( لعفب مف ) ليئارسا ىلع ىأ

 ةمريش نبأ عیلص نم كلذ لد : لاطب نا لاق « كلاا ةرغو بابشلا ةرغ نم هدنع |! هب شطف ىسيعب فطاتبال هنأ

 ىدبلا ةفالخ ىف روكذملا ىسع ةافو تاكو رکنلا نع ىمنلاو فورعملاب رمآلا هنع طقس هسفن ىلع فاخ نم نأ ىلع

 رازبلا لاق « روکذلا ليئارسا وه « انثدح ه لئاقلاو ىرصبلا ىنعي (نسحلا انثدحلاة) هلوق ٠ ةئامو نيتسو نام ةنس

 ريغ ليئارسا نع هاور ملعنال : ةنيبع نب نايفس نع ةفيلخ نب فلخ نع ثيدحلا اذه جرخأ نأ دعب هدنسم ىف

 وهو ىسوم ىبأ نع ىنعجلا ىلع نب نيسح قيرط نم ةوبثلا تامالع ىف هج رخ أ ىراخبلا نأب ىاطلغم هبقعتو « نايفس

 ال ) هلوق ۰ طقف عوفرلا ثيدحلا هيف جرخأ امإو ةصقلا هيف رأ ۸ نكلو ديج بقعت وهو . اذه ليئارسا

 هللاو لبقتسا » حلصلا باتك ىف نايفس نع دمح نب هللا دبع ةياور ىف ( بئاتكلاب ةيواعم ىلا ىلع نب نسحلا راس

 ةفئاط یهو ةميظع نزوب ةييتک عج ةدحوم هرخآو ةانثم بئاتكسلاو « لابجلا لاثمأ بئاتكب ةيواعمىلع نب نسحلا

 هناويد ىف مهبت5 ةدح ىلع ةنئاط لک لعجو ممتر اذا شيجلا ريمأ نآل ةلوعفم ىنعم ةليعف یهو عمتجت شيجلا نم

 یرب ال ىأ «لابجلا لاثمأ , هلوقو لاق « نالف ین بتكم : لق هنمو ؛ یدوادلا نع نيتلا نا كلذ ركذ ء كلذك

 هذ یرصیلا نسلا راشأو . سأبلا ةدش ديرب نأ لمتعو « هفرط ليجلا لباق نم ىر ال م اهترتکسل فرط امل

 لاتقل زم ةفوكلا ىلا عجرو مكحت 1 رمأ ى هقنا ال ىلع ناکو « هنع هللا ىضر ىلع لتق دعب قفتا ام ىلا ةصقلا

 ةنس ىف ربحت مث < ى و نام ةنسف كلذو مدقت 5 0 0 لا مأ هلغشف ىرخأ دعب ةرم ماشلا لهأ

 جرخأف نيعبرأ ةنس ىف كلذ ىف هنم دجلا عقو مث « هيلع ىا لهأ ءارآ قارتفال كلذ اهب لف نيئالثو عسآ
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 ىلع ماق جراوخلا جرخ امل : لاق فورحلا رخآ ءايلا فیفختو ةلمهملا رسكب هايس نب ديزعلا دبع قيرط نم قحسا

 ةصق ركذف « مهلا عجرت لب : اولاق ؟ ؟راید ىف عوفلخ نيذلا ءالؤه ىلإ نوعجرت وأ ماشلا ىلإ نوريستأ : لاقف

 عجرف كلذب دعس نب ساق ىلا بتک ةب واعم حلاصو نسا فاخت - او لتق الف « ةفوكلا ىلا ىلع عجرف لاق جراو ا

 له ة ةمدقم ىلع ىلع لعج : لاف ىرهزلا رع ديزي نب سل و نع حيمص دنسإ ىرطلا جرخأو . ةيواعم لاتق نع

 2 ةفالخلاب ىلع نب نسحلا اوعابف ىلع لتقف « توملا ىلع هوعاب ۳ نیم رأ اوناكو ةداع نب دعس نب سيق قارعأا

 حاصلا ىلع هعواطب ال دعس نب سيق نأ فرعف « هسذنل ةيواعم ىلع طرتشإ نأ ديري ناك نکسل و لاتقلا بحال ناكو

 نب ليعاعبا قيرط نم ىناربطلاو ىربطلا جرخأو . نسحلا طرتشا م هسفنل طرتشاف سابع نب هللا دبع رمأو هعزتف

 ةبج ىلا سيق راسف - نیعیرالا _.رم ىنعي  افلأ رشع ىنثا ىف هتمدقم لع دعس نن نسف نیلا ثم : لاق دشار

 لصوف « نئادملا لزن ىتح ىلع نب نسحلا جرخو « ماشلا نم رکاسع ىف جرخ ىلع لتق هنلب |! ةيواعم ناکو . ماشلا

 ديري نسحلا راسو قارعلا ديرب ةيواعم راس لتق امل ایلع نأ رابخالاب معلا لهأ رکذ : لاطب نبا لاقو نکسم ىلإ ةيواعم

 ناف « هللا دنعام ترتخا ىنا ةيواعم اب : یدانف هعم نم ةرثك ىلإ نسحلا رظنف « ةفوكلا ضرأ نم لزنع ايقتلاف ماشلا

 دنع ةريغملا لاقو ٠ راش با کف تک دقف ىل نكي ناو هيف كعزانأ نأ ىل ی غيني الف كل رمالا اذه نكي

 اريخ نيدلسملا نع هللا كار : هرخآ ىف لاقو ثيدحلا « ديس اذه ىنا نا » لو 73 يذلا تعم ىنأ دبشآ :كلذ

 املا بابلا ثيدح ىف اک ح اصلا بلطب ادب ىذلا وه ةيواعم نأ ظوفحا نأ لوالا:هجوآ نم رظن اذه ةع قوىبتنا

 ىلع « ةيواعم اب یدانف د 0 لمحيف « السارت امتاو اطاختب نأ نكمي ىت> نيركسعلاب ايقالتي مل ةيواعمو نسحلا نأ

 اما ريخآلا نسا مالک نأ ظوفحلاو « ارج 9 هلسارف ارس كلذب ةيواعم لسار نسل ا نأب عمج و تلسارلا

 هريغ قرط نمو هش رط نم « لئالدلا » ىف قوبلاو روصتم نب ديعس هج رخأ بک عامجالاو حلصلا دعب عقو

 لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمخ ماقف « تن مق ةي واعم هل لاقو ةي واعم ىلع نب نسما حلاص امل : لاق ىعشلا ىلإ امهدنسب

 قح ةيواعسو انأ هيف تنلتخا ىذلا رمالا اذه ناو الأ « روجفلا زجعاا زجعأ 0 ىلا سیکلا سیکآ ناف دعب امأ

 عاتمو لة ةاتف هلعل ىردأ ناو, ما ەد نةحو نیلساا حالصا ةدارال هت 5 لنز یا و یم هب حا ناك هیرمال

 ىرهزلا قيرط نم « لئالدلا » ىف قبلا اضيأ هقيرط نمو نايفس نب بوقعي جرخأو . لزنو رفذتسا مث . نيح لا

 ماده هللا نا سانلا اأ : لاق مث دمشتف « سانلا ملکف نسح اب مق : لاق مث ةيواعم بطخ : اهيفو ةصقلا ركذف

 یال ثيدحلا نأ كتلاثلاو . ثيدحلا ةيقب ركذو . 0 ايندلاو ةدم رمالا اذهل ناو < انرخ ۷م امد نحو انلوأب

 وبأ هل ثدحو حلصلاب نسحلا ةلسارم عا م دنع هب ثدح ةريغملا نوک نأ نأب نکم عملا ن كل « ةريغملل ال ةركب

 نيعم نب یح دئاوف سرم «لئالدلا » ىف قمیلاو ىناربطلا هدرو أ راج لا لصأ ىور دقو « كلذ دعب ةركب

 مدع ىف کا تبجعو « نیحیحصلا ىف سيل امن ةراتخلا تداحالا , ىف ءايضلا هدروآو ٤ رباج ىلا حیحص دنسب

 ةنسو هللا باتک ةماقأ ىلع همیاپو رمالا ةيواعا نسحلا اس : لاطب نبا لاق « هلثم ىلع هصرح ةدش عم هکاردتسا

 ةيواعم عیابو . برحلا عاطقنا و سانلا عاتتجال ةعاجلا ةنس تیمسف سانلا هعيابو ةفوكلا ةيواعم لخدو « هيبت

 فا] ةئامم الشب نسحلا ةيواعم زاجأو « ةيلسد نب , دلو صاقو یآ نب دعرمو ر۶ نياك لاتقلل الزتعم ناك نم لک

 دع ةرصیلاو * همعس نب ةريغملا ةفوكلا ةيواعم ل 4 ةنيدملا ىلا فرصناو 2 لج ةئامو أديع نیژالث و بود *فلأو



 نتفلا باتک - ۲ 5

 . ربدت ال ىأ ديدشتلاب ( ىلوتال ةيتک ىرأ : ةيواعل صاعلا نب وربع لاق ( هلوق . قشمد ىلا عجرو رماع نب هللا

 ءايعابر ريدأ نم ريدي نأ ىلع اذهو « ةبراحما ىف یک راشتل اميلا اهبسنو « ابلباقت ىتلا ىأ (اهارخآ ربدت ىتح ) هلوق'

 ىف مدقتو «هدعب تيقب اذا هتربد لاقي. ابماقم موقي ىأ ةدحوملا مضو هلوأ حتفب ريدي ربد نم نوكي نأ لمتحيو

 یه : ضايع لاق « نيبأ ىهو « ابنارقآ لتقت ىتح ىلوتال بئاتكح یرال ینا » حلصلا ىف دمحم نب هللا دبع ةياور

 دارت نأ اضيأ لمتحي : ینامرکسلا لاقو . مدقتام اههيجوت لب كلذك سيلو أطخ ىرخآلا نأ هاضتقمو  باوصلا

 نم ةيواعم لاق ) هلوق ٠ وأ ىرخآلا عجرت نأب نومزبذيال ىأ « بئاتكلا كلت ةلمج نم ىه ىلا ةريخآلا ةبيتكسلا

 ىنعي - نيلجرلا ريخ هللاو ناكو ةيواعم هل لاقف , حاصلا ىف داز ؟ م ؤابآ لتق اذإ مهلفكي نم ىأ ( نیلسلا یرارثپ
 « مهتعيضإ ىل نم « مهئاسنب یل نم « سانلا رومأب ىل نم ءالؤه ءالؤهو ءالؤه ءال ؤه لتق نإ ورع ىأ : - ةيواعم

 « مهيرارذو مدعب ميلهأ لاح دسفو سانلا مآ عاض اولتق اذاف نيميلقالا ىف نم مظعم نيركسعلا لاجر نأ ىلإ ریش

 مهلالقتسا مدعل اوعاض اوكرت اذا مهال مرمأ هيلا لوؤيام مساب اوم“ ءافعضلاو لافطألا « مهتعيض » هلوقب دارملاو

 « مهئاسنب ىل نم « مهئامدب یل نم « مرومأب ىل نم» ةصقلا هذه ىف نايفس نع ىدينلا ةياور قو « شاما صب

 ورع وه كلذب بیا نأ هوب هرهاظف « انأ : لاقف ؟ نیبلسلا یرارذل نم » ةيواعم لوق باوج ىف انه هلوق امأو

 نوللا ديدشتب « ىفأ لاقف , تناك ابلعلف ةظوفحم تناك ناف » كلذ ىلع لديام ربخلا قرط ىف رأ لو « صاعلا نبا
 لوسر ثعب » لاق یرهزلا نع رمعم نع هننصم ىف قازرلا دبع جرخأو . داعبتسالا ليبس ىلع ورمع اهلا ةحوتفملا

 دعسن. سيق ناكو , لاق نأ ىلإ خيراتلا نم ةريثك ارابخأ ركذف « لسالسلا تاذ ثعب ىف صاعلا نب ور مّ ملل

 ۰ كل وهف ديرتام هيف بتكا : لاقف هلفسأ ىف تخ دق الج ةيواعم هيلا لسرأف « ىلع نب نسحلا ةمدقم ىلع ةدابع نبا
 صاختال « هللا دبع اأ اب كلسر ىلع :  نيلجرلا ريخ ناكو - ةيواعم لاقف « هلتاقن لب : صاعلا نب ورع هل لاقف

 لاتقلا نم دجأ ال ىتح لتاقأ ال هللاو ىناو ؟ كلذ دعب ةايحلا ريخ اف « ماشلا لهأ نم مددع لتقي ىتح ءال وه لتق ىلإ

 هرهاظ اذهو ؛حلصلاب هيلع ريشت 7 ىأ ( حلصلا هل لوقنف هاقلن : ةر نب نمحرلا درع و ماع نب هللا دبع لاقف) هلوق ٠ اد

 امهقفاوف امهسفنأ اضرع امهنأب عملا نكميف « اممب ىذلا وه ةيواعم نأ حلصلا باتك ىف مدقت ىذلاو « كلذب ]دب امهنأ

 داز ةر نب نمحرلا ديع د ىصق نب فانم دبع نبا ىأ «سم دبع ین نم شيرق نم نيلجر هيلا ثعبف م كانه هظفلو

 ثيدح ىوأر وهو : تلق « ةيححص هل تناكو نايفس لاق ر سه دبع نب بيبح نب نايفس نع هدنسم ىف ىديملا

 ىاز مثءارو فاكب زيرك نب رماع نب هللا دبعو . ماکحالا باتك ىف هريخ نم میش قأيسو « ةرامالا لس ال ,
 ةيواعم هالو ىذلا وهو « هريغو جحلا باتك ىف ركذ هل یضم دقو « سمت دبع ن بيبح نبا و ىديملا داز رفصم

 ىأ نبا ره ةيواعمو ست دبع نب ةيمأ ىنب مع ونب سمش دبع نب بيبح ونبو « حاصلا دعب ةرصبلا

 الوقو ) لالا نم ءاشام ىأ ( هياع اضرعاف لجرلا اذه ىلإ ابمذا : ةيواعم لاقف ) ةيمأ نب برح نب رخص نايفس

 ةيواعمل رمالا ملستو ةفالخلا نم هسفن هعلخ هنم ابلطا ىأ ( هسيلإ اباطاو ) حلصلاب نيءاسملا ءامد نقح ىف ىأ ( هل

 نإو «لاملا اذه نم انبصآ دق بلطملا دبع ونب ان : ىلع نب نسحلا اه لاقف لاق ) ءاشام كلذ ةلباقم ىف هل الذباو

 : الاق ؟ اذم یل نف لاق ؛ كلأسي و كيلإ باط و اذكو اذك كبلع ضرعي هناف الاق « اهئامد ىف تثاع دق ةمالا هذه

 ' ٠ ىف بغارلا وه ناك ةيواعم نأ ىلع لدي اذه : لاطب نبا لاق ( هحلاصف « هب كل نحن الاق لإ ائيث امطأس اف هب كل نحن
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 ىف هتدایس نم لس هدج هب هدعوام هرکذو فیسلا عفر ىلع هثحو هيف هبغرو لالا نسحلا ىلع ضرع هنأو حاصلا

 ىلع ةعسوتلاو مركلا ىلع انلبج انإ ىأ « لالا اذه نم ائيصأ بلطلا دبع وثب انإ : نسحلا هل لاقف « هب حالصالا

 نيركسعلا ىأ ةمآلا هذه نا هلوقو ةداع انل كلذ راص ىتح ةفالخلاب كلذ نم نكمتن انكو لاولاو لهالا نم انعابتأ

 . لام لاب فل أتلاو مهنم ىضم امع حفصلاب الإ كلذ نع نوفكي الف اضمب اهضعب لتق ىأ ةثلثملاب ءتئاع دق» قارعلاو ىاشلا

 كلذ عيمج نم طرش ام ىلع هاقفاوف «لاملا الإ هيض ريال نم ىلع لاملا ةقرفت و ةنتفلا نيكست هلك كلذب نسحلا دارأو

 نمضي نم ىأ « اذهب ىل نم » هلوقو . ركذ نم لكل هيلإ جاتحيام تاوقالاو بايثلاو ماع لك ىف لاملا نم هل امرتلاو

 اذه نم انبصأ , هلوق نوكي نأ لمتحو « كلذ امل ضوف ناك ةيواعم نال نمضن نحن: الاقف ؟ ةيواعم نم هافولا ىل

 . هيف فرصت امب هيلعنعجري نأ ةيشخ كلذ ىلع هبنف ًاحالص كلذ ىف انيأر ام هدعبو ىلع ةابح ىف هنم انقرف ىأ ,لاملا

 اذك « بیبح نب ةرعم نب هللا دعو ماع نب هللا ديع ةيواعم هل ثعيف» ىريطلا دنع دشار نب ليعامس| ةياور نو

 لاق « نحرلا دبع ةيخأ عم ناك هللا دبع لعلو « حصأ حيحصلا ىف ىذلاو « ىناربطلا دنع عقو اذكو هللا دبع لاق

 ءايشأ ىف فلأ فال ] ةسمخ ةفوكلا لام تيب نم ذخأي نأ ىلع هاحلاصو دارأ ام هايطعأف نئادماب نسل ىلع امدقف

لام تيب ىفام هل لعحي نأ ىلع ةب واعم حلاص نسحلا ناكو دازو هومن كسلا نم ةناوع قيرط نمو . ابطتشا
 ةفوكلا 

 نسحلا عم هنأ ةرصب ىأ ىلإ یوق دنسب « جراوخلا باتك و ىف ةمادق نب دم ركذو «درجبآ راد جارخ هل نوکی نأو

 حرك دنسب نایفس نب بوقعي جرخأو .هدعب ةفالخلا ىسفنل ةي واعم ىلع تطرتشا ىنا ةيواعم دنعهتبطخ ىف لوقي ىلع

 لاسي نسحلا ىلا لسرأدقو ةيواعمل ةفيحصلا تاصوف هسفنل طرتشاو ةيواعم ىلع نب نسحلا بتاك : لاق ىرهزلا ىلا

 فاعضأ نسلا طرتشاف « كل وهف تّنشام طرتشا نأ هيلا بتكو اهلغسأ ىلع مرتخم ءاضيب ةفيح لوسرلا عمو حاصلا

 كسمتف .هلفسأ ىف ةيواعم متخ ىذلا لجسلا ىف طرتشا ام هيطعي نأ هلأ نسحلا هعباب و ايقتلا املف « الوأ لأس ناك ام

 نم نسحلا ذقني ملف كلذ ىف اذلتخاف هيلع فتوام لو هلا وس باجأ هنأب جتحاو « الوأ هلأسنسملا ناك ام الإ ةبواعم

 قارعلا لهأ ىف ىلع نب نسحلا راس ىلع لتق امل ؛لاق بذوش نب هللا دبع قيرط نم ةمثيخ ىنأ نبا جرخأو . “ىش نيطرشلا

 باحصأ ناكف هدعب نم نحلل دبعلا لدحي نأ ىلع ةيواعم عیاب و لاتقلا نسحلا هركف « ارقتلافماشلا لهأ ىف ةيواعمو

 دنسل اب لوصوم وهو یرصبلا وه (نسحلا لاق) هلوق ۰ رانلا نم ريخ راعلا لوقیف نینمولا راع ايدل نولوقب نسل ا

 لوق یراخبلا جرخأ» هصنام بلاط ینآ نب ىلع نم نسل ا ةجرت ىف یجابلا ديل ولا بال یراخبلا لاجر ىف عقوو مدقتلا

 يأ نم عمي ل مدنع ىرصبلا نسحلا نآل ىلع نب نسحلا هنأ ىلع هريغو ىنطقرادلا هلوأتف « ةر ر ايأ تعم“ نسحلا

 اذه تعم , لاق ىذلا نسحلا نأ ىدنعو : یجابلا لاق « ىرصيلا نسحلا هنأ ىلع ىراخبلاو ىنيدملا نبا هلمحو « ةركب

 تامالع ىف ثيدحلا اذه نام جرخأ دق ىراخبلا ناف هنم بيجع وهو « ىهتنا ىلع نب نسحلا وه امنا ءةركب یبا نم

 نع نسحلا نع - یسوم نب ليئارسا وهو - یموم فأ نع قعجلا لع نت نیسخ قرط نم ةصقلا نع اد رجب ةونلا

 نسحلا نع امهالک دیز نب ىلع ةياور نمو ةلاضف نب كرابم ةياور نم « لئالدلا , ىف قييبلا هجرخأو « ةركب ىبأ

 ؛« ىرصبلا وه لئاقلا نسحلاف « مد ةمجع هیس ىف قيرهأ ام لو الف : نسحلا لاق , هرخآ ىف دازو ةركب ىلأ نع

 كرابمو ىسوم نب ليئارسا ةثالثلا ءالؤهو « ةياور اذه ىف ىلع نب نسحال سيلو « ىلع نب نسحلا وه لو ىذلاو

 كلذو « نسملا تع# و هلو کا
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دقو « ىلع نب نسحلا مهنم دحاو كردي مل ديز نب ىلعو ةلاضف نبا
 رسأ حرص 
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 ليئارسأ وهو یسوم فا نع ةنييع نب نايفس نع دوعسم نب تلصلا نع نایفس نب نسحلا نع ىليعامسالا هجرخأ اف
 نبا رعشتسا دقو « لسم خویش نم تلصاا و ؛ حيحصلا لاجر نم مہک ءالؤهو « ةركب ابأ تعم نسحلا تو

 نینس عبس نبا وهو ب ینلا فوت ثيحي رب ینلا نم هبرق عم نسحلا یدوادلا لاق : لاقف یجاسیلا أطخ نيتلا
 نسحلا ىنأ نب نسحلا عامس دارآ امن ىراخبلا ىف ىذلا : نيتلا نبا لاق ۰ ةبحص كلذ عم هلو هنم هعاس ىف كشي ال
 وهو ركذ ام هعفدف ىلع نب نسحلا هنأ مودي نم موت در دارأ ان ىدوادلا لعلو : تلق . ةركب ىبأ نم ىرصبلا
 نع هتياور نوكت نأ یشن «نع » ةغيصب موقلي مل نع ًاريثك لسرب ناك نسحلا نال كلذ ىنيدملا نبا لاق امناو رهاظ
 ىجايلا هلقنام را لو « هلم هعمس هنأ هدنع تبث ةركب ىلأ نم هعامس ةحرصم ةياورلا هذه تيدا الف نرو رب يا
 جرخآ : « نيحيحضلا ىف ال عیقتلا , ىف لاق امناو « هفيناصت نم ءىش ىف ىلع نبا وه انه نسحلا نأ نم ىنطةرادلا نع
 هدنع هنأ ین ادهو « ةرکب یآ نع فئحاللا نع ىور امنا نسحلاو رکب ىبأ نع نسخا نع ثيداحأ ىراخيلا

 دمحأو متاح أو ییدلا نیاک نسحلا ليسارم ىف ماکت نم كلذب حرص نم رأ مل نكسل « ةركب ىنأ نم عمسی مل
 اني ) هلوق ۰ حيرصتلا اذه عقو ىح لاسرالا ىلع هنولم< اوناک ماب رعشي ینیدلا نبا مالك معن « مريغو رازبلاو
 هبامصأ بطخم , قيل « لئالدلا » ىف نسحلا نع ديز نب ىلع ةياور ىف عقو (لاقف نسخا ءاج بطخب عي ىنلا
 ىلع متلي هللا لوسر تار » ةروكذملا دم نب هللا دبع ةياور قو « ربذا | هيلا دعصف ىلع نب اد اعود
 نع رمع ىبأ نبا ةياور ىف هلثمو « لوقيو ىرخأ هيلعو ةرم سانلا ىلع لبقي وهو هبنج ىلا ىلع نب نسحلاو رينملا
 دم نب هللا دبع ةياور ىف ( ديس اذه ىنبا ) هلوق ۰ « ی رخأ هيلاو ةرم سانلا ىلا تفتلي وهو » لاق نکسل نايفس
 ىنبا نا : لاقو هيلا ىلع نب نسحلا مض ب هللا لوسر تر , ةلاضف نب كرايم ةياور قو « ديس اذه ىنبا نأ »
 ( هب حلصب نأ هللا لعلو ) هلوق . « دیس اذه یبا نإ الأ : لاقو هيلا همضف و ديز نب ىلع ةياور ىفو « ديس اذه
 لعل  یلاعت هلوةك نآ » ريغب « لعل » ربخ ىف ربشالاو « ءاجرلا ىف امیکارتشال ىسع لامعتسا « لعل » لمعتسا اذك
 كرابم ةياور ىف اذگ و « نيتميظع » هتياور ىف د نب للا دبع داز ( نیلسملا نم نیتشف نيب ) هلوق ۰ ( ثدحي هللا
 نسحلا نع كلملا دبع نب ثعشأ قيرط نم جرخأو « قييبلا دنع نسحلا نع امهالك دیز نب ىلع ةياور فو ةلاضف نبا
 : نسحلا لاق » قييبلاو یناربطلا دنع هظفل و رباج ثيدح ىف مزجو ,هب هللا حاصي نأ رجرال یاو لاق هنكل لوالاک
 « راج نعو .ةركي ىلأ نع ثيدحلا اذه ىور : رازبلا لاق « نيملسملا نم نيتئف نيب هب هللا حاصي ديس اذه یبا نإ
 هنع ليقف نسحلا ىلع فلتخا : نطقرادلا لاقو . بیرغ رباج ثيدحو « أدانسا نسحأو ربشأ ةركب ىلأ ثيدحو
 فوعو دنه ېا نب دواد هاورو . مو امهنم لكو « نسحلا نع بويأ نع ةنيبع نبأ نع لسبقو ؛ ةيلس مأ نع
 كرت هناف ىلع نب نسحلا ةبقنمو « ةوبنلا مالعأ نم مع دئاوفلا نم ةصقلا هذه ىفو . السم نسحلا نع یارعالا
 ةحلصمو نیدلا مآ ىعارف « نيدلسملا ءامد نقح نم هآر ال هللا دنع امف هتبغرل لب ةلعل الو ةلذل الو ةلقل ال كلملا
 نيتفئاطل لِي ىنلا ةداشب هعم نمو ةيواعمو هعم نمو ًايلع نورفكي اوناک نيذلا جراوخلا ىلع در اهفو . ةمالا
 ادج انيجعب « نیلسلا نم هلوق : ثيدحلا اذه بقع لوقي ةنيبع نب نايفس ناك مث نمو « نيبلسملا نم مهنأب
 امسالو سانلا نيب حالصالا ةليضف هيفو . هنع روصنم نب دیعسو ىديملا نع هخيرات ىف نايفس نب بوقعي هجرخأ
 « كلما ريبدت ىف هرظن ةوقو « نيلسملا ىلع هتقفشو « ةيعرلاب ةيواعم ةفأر ىلع ةلالدو « نيدلسملا ءامد نقح ف
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 ةفالخلا امهنم لك لو ةيواعمو نسحلا نال لضفالا دوجو عم ةفالخلا لوضفملا ةيالو هيفو . بقاوعلا ىف هرظنو

 ىأر اذإ هسفن ةفيلخلا علخ زاوج هيفو . نيتلا نبا هلاق نايردب امهو ةايحلا ىف ديز نب ديعسو صاقو ىنأ نب دعسو

 دعب هئاطعإو كلذ ىلع لالا ذخأ زاوجو « لاماب ةيويندلاو ةينيدلا فئاظولا نع لوزنلاو نیلسلل احالص كلذ ىف

 ةماع ةيالو ىف ناك ناف . لذابلا لام نم لوذبملا نوكي نأو لزانلا نم ىلوأ هل لوزنملا نوكي نأب هطئارش ءافيتسا

 نأ طرتشي : لاق لاطب نبا كلذ ىلا راشأ « ةماع كلذ ىف ةحلصملا نوکست نأ طرتشا لاملا تيب نم لوذبلا ناكو

 ةدايسلا نأ هیفو . هيلع لودي رومألا نم دقعو « هيلا دنتسي ةيالولا ىف ببس هل لوذبملاو لذابلا نم لكل نوكي

 ساري .هنوکل داوسلا نم لبقو ددوسلا نم قتشم وهو « ةداس عجاو موقلا ىلع سيئرلا وه لب لضفالاب صتختال

 عفتني نم اهقحتسي امنا ةدايسلا نأ ىلع لاد ثيدحلا بلبما لاقو ةريثكلا صاخشالا ىأ سانلا نم ميظعلا داوساا ىلع

 دجلا ةأرما نأ ىلع عامجالا دقعنا دقو « تذبلا نبا ىلع نالا قالطا هيفو . حالصالاب ةدايسلا قلع هنوكل « سانلا هب

 ىلع هب لدتساو . ثراوتلا ىف اوفلتخا ناو « هدج ىلع ةمرحم تنبلا نبا ةأرما نأو « هتنب نبا ىلع ةمرح مالا دلاو

 دعس لوق وهو ؛ قحلا ىلا برقأو ةفالخلاب قحأ ىلع ناك نإو ىلعو ةيواعم عم لاتقلا نع دعق نم ىأر بيوصت

 بيوصت ىلا ةنسلا لهأ روج بهذو . بورحلا كلت لوتعا نم رئاسو ةلسم نب دمو رمع ناو صاقو ىبأ نبا

 « ةيغابلا ةئفلا لاتقب رمالا اهيفف ةبآلا ( اواتنقا نينمؤملا نم ناتفئاط ناو ۷ ىلاعت هلوق لاثتمال ىلع عم لتاق نم

 لب ءالوه نم دحاو مذيال هنأ ىلع نوقفتم بب وصلا اذه عم ءالؤهو « ةاغب اوناك ًايلع لتاق نم نأ تبث دقو

 ىم الك نأ ىلا - ةلزتعملا نم ريثك لوق وهو  ةئسلا لهأ نم ةلياق ةفئاط بهذو « اوطخاف اودهتجا نولوش

 هلوق ٠ ةنيبع نبا وه ( نایفس ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا . اهنیعبال ةفاط بيصملا نأ ىلإ ةفئاطو « بیصم نيتفئاطلا

و < رقابلا رةعج وبأ وهو ىلع نب نسحلا نبا ىأ ( ىلع نب دی ىربخأ ) هلوق ٠ رانید نبا وه ( ورمع لاق لاق )
 ف

 ةياور ىف ( لاق ةلمرح نأ ) هلوق ۰« رفعج ىفأ نع وربع نع ه نايفس نع ىليءامسالا دنع دابع نب دمحم ةياور

 نب ديز مزالي ناكو « ديز نب ةماسأ ىلوم لصالا ىف اذه ةلمرحو « هرخآ ةماسأ ىلوم ةلمرح نأ و دابع نب دمج

 ور : نسل ىف نيعباتلا نم ةثالث دنسلا اذه ىفو . نانثا امه ليقو « تباث نب ديز ىلوم هل لاقي راص ىتح تباث

 هنكمي ناك ارمع نأ ىلإ ةراشا هيف ( ةلمرح تر دق لاق ) رانید نبا ( ورع نأ ) هلوق . ةلمرحو رفعج وبأو

 مل « ةفوكلاب ىأ ( ىلع ىلا ) ةنيدملا نم ىأ ( ةماسأ ىناسرأ ر هلوق . اذه هنم عمسي مل هنكل ةلمرح نع ذخالا

 « لالا نم اثیش ايلع لأسي هلسرأ ناك هنأ ىلع « ايش ىنطعي ملف د هلوق نومضم لد نكساو ةلاسرلا نومضم ركذي

 نأ هلمل ىلع نع هفلخت نع اراذتعا ةماسأ هه اذه ( خلا كبحاص فاخام : لوقيف نآلا كلأسيس هنا لاقو ) هلوق

 هنم انض فلختب مل هناب رذتعاف « تيبلا لهأ نم وه ىذلا ةماسأ لثم امس الو هنع فاخت نم ىلع ركني ناك ايلع

 « هسفنب هيساويو هيف هعم نوكي نأ بحال الوم نكامالا دشآ ىف ناك ول هنأو « هل ةهارك الو لع نع هستي

 ىف تنك ول ) هلوق ٠ «هرأ ل رمأ اذه نكلو » هلوق ىنعم اذهو « نيملسملا لاتق ىف هتيهارك لجال فلخت امنإ هنكلو

 مف لكلو « لخاد نم هف بناج ىأ فاق اهدعب ةلمبملا لادلا نوكسو ابحتف زوحيو ةمجعملا رسكب ( دسالا قدش

 « نيقدشلا عساو قدشأ لجرو لفسالاو لعالا كنملا ىهتني امهرخؤم دنعو مفلا قش ىهتني امهيلا ناقدش

 ىذلا نآل « توملا ةلاح ىف ىتح ةقفاوملا نع ةيانك وهو ء هيف عستاو ةيف لوقلا رثكأو هف حتف اذا همالك ىف قدشتيو



Aنتفلا باتک - ۲  

 نأ تببحال ماقملا اذه ىلإ تلصواول : لاقف كلذ عمو « كله نم دادع ىف هت دش ىف هلمجم ثيحب دسالا هست

 حيقنت » ىف عقوو . دسالاب قلعتب ءىشب ةماسأ ليثمت ةفيطللا تایسانلا نمو . ىسفنب كل ایساوم هيف كعم نوک ا

 « ةلمبملا لادلاب هنأ ىضتقب ىرهوجلا مالكو : لاق ةمجعملا لاذلاب قدشلا طبض - اضايع ىنعي - ىضاقلا نآ « ينك نزلا

 ىف « قراشلا » ىف هركذ هناف كلذك سيلو : تلق « یضاقلا ىلع طلغ هنا : ةمثالا نم هتيقل نم ضعي ىل لاقو
 ىف لوقرق نبا هعبتو « ةمجعملا لاذلاب قدشلا طبض هناف هقدش رشرشي ىذلا ىف ليوطلا ةرمس ثيدح ىلع مالكحلا

 ىلا ةماسأ لسرأ : لاطب نبا لاق . لعأ هاو ةلمبملا لادلاب ةنالا بتك عيمج ىف طبض دقف طلغ وه معن . « علاطلا »
 ءارضلاو هارسلا ىف هتكراشم بع هنأو « هيلا سانلا بحأ نم هنأ هلءعيو « هورح ىف هنع هنلخت نع رذتعي ىلع
 نمو باب » ىف هركذ ىضاملا ىنعي - لجرلا كلذ لتق امل هنأ كلذ ىف ببسلاو : لاق « مسملا لاتق ىربال هنأ الإ
 نع هفلخت ببس كلذف . السم لتاقبال نأ هسفن ىلع ىلآ ۰ كلذ ببسب لب ىنلا همالو تايدلا لئاوآ ىف« اهامحأ
 ائيش هلأس هلعل هنال ائيش ةماسأ لوسر ىطعي نأ اياع منم امنا : نيتلا نبا لاقو . اصخلم ىبتنا نيفصو لا ىف ىلع
 هنوري اوناک مبنا رفعج نب هللا ديعو نيسحلاو نسحلا هاطعأو « هعم لاتقلا نع هفاختل هيطعي نأ ري لف هللا لام نم
 م ,امهبحأ ینا مبللا » لوقيو رخالا ذخفلا ىلع نسحلا ساحيو هذفن ىلع هسلج ناك مم ىنلا نال مهنم ادحاو
 ییطمس ر ملف كلذ هتغليف ىلع ىلا تيهذف ريدغتااو ةحيصفلا یه ءافلا هذه ( ایش ىنطعي مف ( هلوق ٠ . هبقانم ىف مدقت

 . « ائيش ىنطعي مف هت خاف - ةلاقاا ىأ - اهب تج , ىليعامسالا دنع نايفس نع ربع ىلأ نا ةياور ىف عقوو . اًميش
 مو « هل تقاطأ ام یتلحار ىلع ىل اولمح ىأ ( یتاحار یل اورقوأف رفعج نباو نيسحو نسح ىلا تبهذف ) هلو
 ین وأ ناك اركذ لبالا نم بوكرلل تحاص ىتلا ل >ارلاو « هعون الو هوطعأ ام سنج ةياورلا هذه ىف نيعب
 وه رفعج ناو « قسولا هل لاقیف ريعبلا لمح امأو « رام لاو لفیلا لمح ام ىلع رسكلاب وهو رقولا قلطيام رثكأو
 اوہلع ماکو« ةروكذملا ربع نأ ناو دابع نب دم ةياور ىف كلذب حرصو < بلاط ىلأ نب رفعج نب هللا دبع

 امكار وه ىتلا هتلحار هل تام ردق اهو و بايث نم مهارمأ نم هوضرع ايش هطعب مل ايلع نأ

 وفالف لاق جرخ میش مون دنع لاق اذا ساپ - ۱

 ةنيدال لما ماع ال » لاق مفان نع بوبآ نع لنز نب دام انثدح برح نب ”ناملس شرم - ۱

 مو اول رداغ "لک بصب : ل و ىبنلا ؛تدمس ىلإ :لاقف هلو هح رع نا مج ةيواعم نب ديزي

 لجر میا نأ نم مظكعأ ا ردغ لعأ ال إو ولوسرو 3 ىلع لجرا اذه انمياب دق انإو « ةماهقلا

 لعینلا تناك الإ الا اذه ىف ماب لو "هما کنم ع را ال ىفإ و ,لاعقلا 4 صفي هود و هللا عيب ىلع

 « هی و یاب

 رايز نبا ناک ۱! » لاق لاهنلا نأ نع فوع نع رباهش وبأ ال دح ساو نب دهآ شرم - ۲
 "یلسالا ةر فآ ىلإ ىفأ مم تقلعناف « ةرمعبلاب ها را باور « هک ريب زا نبا بو « ماشااب ناورصو
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تيدحلا هثوطتسب ىبأ اشناز ۽ هل اتاجف بصق نم "4 ةا لظ ىف سااجوهو مراد ىف هيلع ایلخ 5 قع
 لاقف 

 ؟ سابا هيف مقام یرالا, هزار 3 ا
 تا افا درو تا نا : 0 مکس هت ءىش لوا

او ةا نم م ىذلا لالا ىلع مک ربرعلا ركعات دا «شإرق هاوحأ ىلع اطخاس
 "ناو « ةالضلا و ل

 نورتام مب غلب ىتح ها دمحع و مالسإلاب مذقنأ هلا
 ماشلاب ىذلا كاذ "نإ . منيب تدسفآ ىتلا اینها ءذه و «

 ىذلا كاذ ناو ءايند ىلع الإ نواة “نإ لاو كربظأ نيب نرذلا ءالؤه گاو , ايند ىلع الإ لناقی نإ هلو

 اینا ىلعالإ لای نإ طلو م
 [ ۷۲۷۱ : ىف هرط -۲ ثلا ]

فيذح نع » لئاو أ نع بتدحألا ٍلصاو نع بش اند سايإ ىبأ هني مدآ شر - ۳
 نب ة

 « نوره مويلاو نو سدي ذوب اوناك و يالا ردع" ىلع منم موبلا نيقفالا "نإ : لاق نامل

اندح یک ن دال انش سس ۱ ع
 تباث ىنأ نب بيبح نع ”رعسم 

لاق ةفيذح نع راثمعلا ىأ نع
 : 

 « ناعألا دمي "رفکسلا وه امنا مويا امأف , هم "ین دمع ىلع قافنلا ناك 5

 ۰ ءار رداغ لکل بصنپ » ريع نبا تبدح هيف ركذ ( هفالخب لاقف جرخ مث اعيش موق دنع لاق اذإ باب ) هلوق

 لجأ نم كلاا ىلع نولتاقي نيذلا ىلع هراكنإ ىف ةزرب ىلأ ثددحو < ةيواعم نب دیزب ةعيب ىف ربع نبال ةصق هيفو

 ف لوقلا ىف نأ ةبج نم اه لرالا ةقباطمو « ةرهاظ ةجرتلل ريخآلا ةقباطمو نیقفانلا ىف ةفيذح ثیدحو « ايندلا

 لاق جرخ اذاف ناطلسلا ءانث نم هرکیام ةجرت ماکحالا باتك ىف قأیسو « ردغ عون روضحا یفام فالخ ةبيغلا

 هدعن انك : منع جورخلا دعي لاقیام فالخب ءاممآلا دنع لوقلا نع هلأس نمل ربع نبا لوق هيف ركذو « كلذ ريغ

 نم فال ةقباطمو « ماكحالا ىف قأيس اک ةيواعم نب ديزي هنع لوئسلا ريمآلا نأ هقرط شم ىف عقو دقو « , اقافن

ي مهنأ نوربظب اوناك ةزرب وبأ مهباع نيذلا نأ ةبج
 اما نطابلا ىف اوناكو قلا رصنو نيدلا ماب مايقلا لجال نولتاق

 اذه نأ ةمجرتلل هتقفاوم هج وف ةزرب بأ لوق امأو : لاقف رظن هيف ءىث انه لاطب نبال عقوو . ايندلا لجأل نولتاقب

 نأ هنمدارآ هلعلو « هنع دعب ا( كلذ طق مث هعبتاو ناورم میاب لب هعياب نيح ناورم دنع ةزرب وبأ لقب ۸ لوقلا

نعي ناهثع لعف اک هيلع لتاقب الو ةرخالا ىف هللا دنع ال ابلط هيف عزونام كرت
 ةفالخلا كرت نم ال ةلئاقلا مدع نم ى

 وبأ طخسف « ةفالخلا هع زان نيح ةي واعم لاتق كرت نيح ىلع نب نسما لعف اکو « كإذ كرت لب هعزان نم لتاقب ملف

 : تلق . هل عیاب نيح ناورل لات ام فالخم هنیاو لاهنملا یا لاقف اهياع لاتقلاو ةفالخلاب هك ناورم ىلع ةزرب

 ةفالخلا بلط امنا ناورمو ةرصيلاب اقم ناك ةزرب ابأ ناف « حيحصب سيل ناورم عياب ةزرب ابآ نأ هاوعدو

 رصمو نيمرحلا لهأ هعاطأف ةفالخلاب هوعبابو هسفن ىلإ بيبزلا نبا اعد تام امل ةيواعم نب دیزب نأ كلذو < ماشلاب

 ناک نمو ةيمأ ىنب نم اس نمو ندرألا الإ باک ماشلاب ىربفلا سيق نب كاحضلا هل عيابو  اهءارو امو قارعلاو

 سيق نت كاحض)ا براحو « ةفالخلاب هل اوعيادو هومنف هعیابیو بيبزلا نیا ىلإ لحرب نأ ناورم مث ىح « ماوه ىلع



 نئفلا باتك - ۲ ۷۰
 جرخأ دقو کلا دبع هنبا هدعب اومیابف هتلس ىف تام مث « الع بلنف رصم ىلإ هجوت مث « ماشلا ىلع بلغو همزبف
 تام ال ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم نأ هيفو ريبزلا نب ةورع ةياور نم هضعب ىناربطلا جرخأو « اخاو ىربطلا كلذ
 ناورم تام مث كاحضلا لتقف طهار جرم سيق نب كاحضلا هلتاقف ص لهأو نيطسلف لهأ هباجأف هسفنل ناورم اعد
 ىلع ةزر ابأ ىنعي هنيمب امأو : لاطب نبالاق مث هلتقو ريبزلا نب هللا دبع هلاتق ىف جاجحلا ةصق ركذف « كلملا دبع ماقو
 ًاصرحو هنم کن كلذ ةزرب وبأ لعج نوبلسلا هيف لحد امف لخد نأ دعب هك بثو أمل هناف ريبزلا نبأ ىنعي کم ىذلا
 كإذكو : لاق ناورم ةصق ىأ لوألا ىف هنم ايأر ىوقأ ريبرلا نبا ةصق ىأ - هذه ىف ةزرب وبأ ىأ وهوايندلا ىلع
 هيف هعزان نا هقح كرت نأ قلا بحاصا یرب ناكف. الصأ نیملسلا لاتق ىريال ناك ةزرب اأ نآل : ةرصيلاب ءارقلا
 ال ناورم نأ همالک یضتقمو اصخلم ىهتنا ءامدلا كفل ًايبس نوكي المل هسفن ىلع راثالاب حدميو كلذ ىلع رجوي
 ةفالخلا لع هلاتق ةزرب وبأ هيلع ركنأو « هسفن ىلإ اعدو هتعيب ريبزلا نبأ ثكن مث « نوع سانلا هعباب ةفالخلا لو
 دا ديناسالاب رابخالا لهأ هيلع دراوت ىذلا وه همركذ ىذلاو كلذك سل و « هعبابو هتعاط ىف لخد نأ دع
 « لوألا ثيدحلا . هسفن ىلإ اعدو كلذ كرت مث ريبزلا نبال عيرابي نأ ۸ ناورم لب طق ناورمل عيابي مل ديبزلا ناو
 نب دایزو عینم نب دحأ نع هخيرات ىف جارسلا سابعلا ىنأ ةياور ىف ( ةيواعم نب ديزي ةنيدلا لهأ علخ امل ) هلوق
 نب ديزي اوعلخو ريبزلا نب هللا دبع عم ةنيدملا لهأ ىزتنا امل » عفان نع ةيرروج نب رخص نع نانع نع بويأ
 نم هلوأ ىف ديز نب داح نع ليعامسا نب لمؤم قيرط نم ىليعامسالا دنع عقوو « هيذب ربع نب هللا دبع عمج ةيواعم
 ةيواعم هيلا لسرأف « نیریمال عيابأ ال لاقو ىبأف ديزيل عراب نأ ىلع ربع نبأ دارأ ةيواعم نأ » عفان نع ةدايزلا
 كلذ ءاطع ىنعي - كاذل كاذ نا : لاقف ؟ عيابت نأ كعنميام هل لاقف الجر هيلا سدف ؛ اهذخأف مرد فلآ ةئام
 علخ ايلف « هتعيبب ديزي ىلإ رع نیا بتک ةيواعم تام الف  صیخرل اذا یدنع ینید نا - ةعيابلا عوقو لجال لاما
 نا ةنيدلا ىلع رمآ ناك ةيواعم نب ديزي نأ ًادنسم ىربطلا هرکذ ام هيف ببسلا ناکو : تلق . هرکذف « ةنيدملا لهأ
 نب ةلظنح كاللا ليسغ نب هللا دبع منم ةنيدملا لهأ نم ةعامج ديزي ىلإ دفوأف « نايف بأ نب دم نب ناثع هت
 هوبسنو هبيع اوربظأف اوعجرف « مزاجأو مههركأف نب رخآ ىف ىوزخلا صفح نب ورع ىنأ نب هللا ديعو رماع ىبأ
 مهلا زی ديزي كلذ غلبف « ةيواعم نب ديزي اوعلخو « هوج رخأف ناهثع ىلع اويثو مث « كلذ ريغو را برش ىلإ
 اال شيجلل امعاف تربظ اذاف « مهلتاقف الإو اوعجر ناف اثالث موعدي نأ هرمأو ىرملا ةبقع نب لسه عم ًاشج
 نب هللا دبع راصنالا ىلع ریمالا ناک و « هوبراخ نيثالث ةنس ةجحلا ىذ ىف لصوف مها هجوتف . منع ففكأ مث
 قدنخ اوذختا اوناكو , ىمجمالا راسي نب لقعم لئابقلا نم مثريغ ىلعو عيطم نب هللا دبع شيرق ىلعو ةلظنح
 لتقف « اثالث ةنيدملا ةبقع نب سم حابأو « عيطم نبا رفو « ةلظنح نبأ لتقف « ةنيدملا لهأ مزهنا ةعقولا تعقو اف
 مهنأ ىلع نيقابلا عیابو ةعمز نب هللا دبع نب ديزيو ةفيذح نب مولا ىلأ نب دمو نانس نب لقعم مهنم « اريص ةعامج
 نویدحتب ةنيدملا لهأ خايشأ تعم : ءامسأ نب ةيريوج ىلا حيت دنسب ةمثيخ ىنأ نب ركب وبأ جرخأو .دیزبل لوخ
 تفرع یناف ةبقع نب ملسع مهمراف اولعف ناف <« ًاموي ةنيدملا لهأ نم كل نا , هل لاقف ديزي اعد رضتحا ال ةيواعم نأ
 ديزي ىلع سانلا ضرغ عجرف « مزاجأو مبمركأف ةعامجو ةلظنح نب هللا دبع هيلع دفو ديزي لو الف « هتحيصن
 , ةريثك حومجب ةنيدملا لهأ مهلبقتساف « ةبقع نب ملسم ميلا ريج ديزي غلبف . هوباجأف « ديزي علخ ىلا ماعدو هباعد



 ۷" ۷۱۰۹-۷۱۱۰ ثيدحلا

 اولخدآ ةثراح ینب نأ كلذو « نيبكتلا ةنيدملا فرج ىف اوعمس لاتقلا بست الف , ماتق اوهركو ماشلا لهأ مبباف

 « ةعزما تناكف < ملأ ىلع افوخ ةنيدملا ارادو لاتملا ةدیداا لهأ گاف : قدی ا بناج نم نماشا نم ًاموق

 ,هاومأو مهئامد ىف مع دیزل لوخ مهلأ ىلع سائلا لسم عيابو لتق نم لتقو
 ىلارطلا جرخأو . ءاش ام میلهأو

 سانلا كل تدبمو دالبلا كل تأطو دق دیزل لاق توملا هرضح ال ةيواعم نأ ةنامر نب ديعس نب دم قيرط نم

 تفرعو هتبرج دق اف ةبقع نب لسم ملأ هجوف بير منم كبار ناف «زاوحلا لعأ الإ كراع فاغأ تساو

 نق هل دبعآ مهأو ديزي ةعيب ىلا ماعد مش, اثالث ابحابأف هج رف هاعد ناك ام هيلع ميفالخ نم ناك الف لاق « هتحیصن

 ديزي ىلع فالخلا ريب زلا نب هللا دبع ربظأ ةب ءاعم تام امل : لاق سزلا نب ةورع ةياور نمو . هتيصءمو هللا ةعاط ىف

رمأو ماشلا ىلهأ شيج ىف ةيقع نب لسم دب زب هج وف « ةيواعم نبا
 نبا ىلا ریس م هنب دا لهأ لات أدين نأ ه

 شعب ىف تاف ةكم ىلا راس مث « لتقلا ف فر أف ةياحصلا نم اياب او ةنيدملا ةبقع نب سم لخدف لاق « ةكم بيبزلا

يتس سأر ىلع بألا هذه ليوأت ءاج : لاق سابع نبا نع حرص دنسب هخيرات ىف نايفس نب بوقءي جرخأو . قيرطلا
 ن

 ةنيدلا لهأ ىلع ماشلا لهأ ةثراح ىنب لاخد) ینعب ( اهرتأل ةئتناا اولئس مث اهراطقأ نم ماع تاخد ولو ۷ ةنس

 م“ ةلمهملا حتفب ( همشح ) هلوق ۰ نيتسو ثالث ةئس ةدعفلا ىذ ىف ةرحلا ةعقو تناكو : برقع لاق . ةرحلا ةعقو ىف

 عفان نع ةيريوج نب رخص ةياور فو . هل بضغي نمو همدخ انه دارملاو ةيصعلا ةمشحلا : نيتلا نبا لاق « ةمجعملا

 بصني ) هلوق ۰« دعب امأ : لاق مث دشت مث هلهأو هيب رمع نبا مج ةيواعم نب ديزي سانلا ملخ ال » دحأ دنع

 « نالف ةردغ هذه لاقي ١ رخص ةياور ىف دازو , هتردغ ردقب » لمؤم ةياور ىف داز ( ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل

 نم ناك ءاوس ردغلا ميظعت هيقو « دابشالا سوءر ىلع كلذب حضتفي نأو هتربش كلذب دارااو ۽ هتردغ ةمالع ىأ

 « رجافلاو بال رداغلا مثل باب » ىف هانعم مدقت دقو ةصقلا هذه نم عوفرملا وه ردقلا اذهو رومأملا وأ یمالا لبق

 هلوسرو هللا أ ام طرش ىلع ىأ ( هلوسرو هللا عسب ىلع ) هلوق . قلا ءدب ليبق ةعداوااو ةيزجلا باتك رخاوأ ىف

 ذخأو ةعلس عاب نم هيبش ناكف ةبطعلا هنم ذخأو ةعاطلا هاطعأ دقف ًاريمأ عياب نم نأ كلذو « مامالا ةعيب نم هب

 « اوفلاحت اذإ نولعفي اوناک اذكو « دقعلا دنع فكألاب تقفاصت تعبابت اذإ تناك برعلا نأ هلصأ نا ليقو « اب

 سم جرخآ دقو « هللا ةعيب ىلع» رخصو لموم ةياور ىف عقوو . ةعيب یدیالاب هيف كساقلاو ةالولا ةدهاعم اومسف

 دحأ ءاج ناف « عاطتسا ام هعطيلف هیلق ةرمثو هدي ةقفص هاطءأف امامإ عراب نم » هعفر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم

 ناو » روكذملا عفان نع ةيريوج نب رخص ةباور ىف ( مظعأ ردغ الو ) هلوق ۰ « رخآلا قنع | وب رضاف هعزاني

 (لاتقلا هل بصني مث ) هلوق . « هتعیب کنی مث هللا عيب ىلع الجر لجر عیابب نأ هللاب كارشالا دعب ردغلا مظع نم

 فخ وأ » دازو « ديزي علخ , لمؤم ةياور ىف ( هعلخ ) هلوق . « هلتاقي هل بصن » لمؤم ةياور ىفو « هلوأ حتفب

 الو.) هلوق . ءرمآلا اذه ىف ىعسي الو ديزي کنم دحأ نعلخ الف » ةيريوج نب رخص ةياور قو ءرمألا اذه ىف

 تناك الا ) هلوق ٠ ةيناتحت مث هدحوع ىنيمشكحللو قدحوم م ةيناقوف ةانثع رثكألا اذك ( رمالا اذه ىف عبات

 قيبب امف لصیفلا نوکیف » لمؤم ةياور ىفو « هعطق اذإ ءىشلا لصف نم لعیف یهو ةعطاقلا ىأ ( هنیب و ىنيب لصيفلا

 مث فورحلا رخآ ءاي ةحوتفم ةلمبمب ميصااو « هنيبو ین الیص نوکیف  ةيريوج نب رخص هياود فو « هنيبو

 ولو هيلع جورخلا نم حلاو ةعيملا هل تدقیدا ىذلا مامالا ةعاط بوجو تدل اذه قو . ةعيطقلا ةحوتفم مال



۷ 
 نئفلا باتك - ۲

 نب هللا ديع نب ةزمح نع یرهرلا نع ةرمح نأ نب بروش ة*+سأ ىف عقو ةو < ناب حاغنال هنأ و هکح ىف راج
 لاق رمع نبا نأ ةيآلا( اولتتقا نینمژلا نم ناتنژاط ناو, ىلاعت هللا لوق نع هلأس ىذلا لجرلا ةصق ىف هيبأ نع رمع
 داز « هللا رمأ اک ةيغابلا ةّئفلا هذه لتاقأ مل ىفأ ىسفن ىف تدجوام ةمالا هذه رمآ نم ءىث ىف یسفن ىف تدجوام

 نبأ : لاق ؟ ةيغابلا ةعفلا ىرت نمو : هل انلقف ةزمح لاق ١» ىرهزلا نع رخآ هجو نم هخ رات ىف نايفس نب بوقعي
 وبأ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا . مدبع ثكنو مراید نم ميجرخأف - ةيمأ ىنب ىنعي - موقلا ءالؤه ىلع ىغب رییزلا
 وه لالا وبأو « سنوي نبا الإ نويرصي هلك دنسلاو « بارعألا وه فوعو عفان نب هبر دبع وه ( بابش
 هرهاظ ( ةرصبلاب ءارقلا بثوو ةكمب ريزلا نبا بثو ماشلاب ناورمو دايز نبا ناك امل ) هلو . ةمالس نب رايس
 « فذح مالكلا ىف عقو امنو « كلذك سيو « ماشلاب ناورمو دايز نبا مايق دعب عقو ريبزلا نبا. بوثو نأ
 نمز ناك امل : لاق لاهناا وبأ انثدح » لاق فوع نع عيرز نب ديزي قيرط نم ىليعامتالا دنع عقوام هريرحتو
 ةرصبلاب ءارقلا نوعدب نيذلا بثوو ةكمب ريبزلا نبا بثوو ماشلاب ناورم بثو ةرصبلا نم ىنعي دايز نبا جرخأ
 هظفل و فوع نع كرابلا نب هللا دبع قيرط نم هخرات ىف نايفس نب بوقعي هجرخأ اذكو ءاديدش اغ ىلأ مغ
 هلوق لبق واو دازت نأب باش ىبأ ةياور ىف عقوام ححصیو « هلثم قابلاو « بثو ثيح ماشلاب ناورم بثو »
 یربطبا ركذ دقو « ناورم عم ماقف ماشلا ىلا هجوت ةرصبلا نم جرخأ امل دايز نبا ناف « ريبزلا نبا بثو »
 لهل بطخ هتافو هتذاب ال هناو « ةيواعم نب ديزيل ةرصبلاب اريمأ ناك دايز نب هللا ديبع نأ : هصخلم ام هدیناسأب
 ةفيلخ ىلع سانلا عمتحي ىتح مهيلع اريمأ رمتسي نأ ةرصبلا لهأ ىضرف « ماشلاب فالتخالا نم عقو ام ركذو ةرصبلا
 كلذ غلبف « ةعامج هعيابف ريبزلا نبا ىلا وعدي ىعوبريلا هللا دبع نب بيؤذ نب ةماس ماق مث « البلق كلذ ىلع تكف
 نايفس نب سيق نب ثراحلاب راجتسا لتقلا هسفن ىلع ىشخ ايلف « وبيج ملف كلذ نع ةلس فك منم دارأو دايز نبا
 اومأف یالتخا ةرصبلا له نيب عقو مث « هراجأف ىدزالا ىدع نب ورمع نب دوعسم هب قأ نأ ىلإ اليل هفدرأف

 تذب دنه همأو ةليقث ةيناملا نیتدحوم هب بقللا بلطلا دبع نب ثراحلا نب لفون نب ثراحلا نب هللا دبع ماع
 ةنس لاوش ىف سذملا ىلع وهو دوعسم لتقف دايز نب هللا دبع رمأب دوعسم ماقو برحلا تعقوو < نائئسوأ
 ةئام هعم بتر دوعسم ناكو « هل اودجوام اوهتناو هوعبتف « برهف دايز نب هللا ديبع كلذ غلبف « نيتسو عبدأ
 هسميابيل ريبزلا نبا ىلا لحري نأ مدق ناورم اودجوف مرمآ اومرپ نأ لبق ماشلا هب اومدقف هن وسرح سفن
 نب كاحضلا عیاب دقو قشمد ىلإ اوبجوتو ةيمأ ىنب ىوهي ناك نم عمجو « كلذ نع هبأر ىنثف « ةيمأ ىنبل نمأتسيو
 ىلع قبي مو «نيطسافب سيق نبا ةانثمو نونب لتان اذكو « صمحب ريشب نب نامعنلا اذكو « ريبزلا نبال اهب سيق
 لمي ندرالاب وهو ةيواعم نب ديزي لاخ وهو رفعج نزو ةلمبمو ةدحو« لدع نب ناسح الإ نی ومالا ىأر
 هعمج قرفتو كاحضلا لتقف « طهار جرم سيق نب كاحضلا نيبو هعم نمو .ناورم نيب ةعقولا تناكف « هعاطأ
 دبع رسم وبأ انثدح : هخيرات ىف ئشمدلا ةعرز وبأ لاقو . اهنم ةدعقلا ىذ ىف ةفالخلاب ناورم ذئنیح اوعيابو
 سانلا رئاسو « قشمد لهأ نم ةفئاطو ندرالا لهأ هل عیاب < مکمل نب ناورط عیوب : لاق رپسم نب لعالا
 هتدم تناکو « رصمو ماشلا هل تراصو ناورم بلغف طمار جرگ ريب زلا نب ةيعشو ناورم لتنقا م ‹ نوي راز
 0 نع هيبأ نع ماشه نب ديلولا انثدح : هخيرات ىف طابخ نب ةفيلخ لو . كلما دبعل دبعو قشمدب كلف ربشأ ةعست
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ا مو : اولا امهر غو ناظقيلا ولاو ۵ لو
ةيباجلا له الخام سزأا نا او اب لور مالا دايز ن

 ىلإ اوراس 9 2 

ا نأ لاطب نا نع مدقتام عقدا اذهو 2 هرو رک دو طهار جرم
 بوو ) هلوق . ثكن مث ناورم عياب ريو زا ن

 م 2 قرزالا نب عفان مس رو داب

 ز نبا جورخ دعب ةرصبلاب اوراث دق اوناكو < جراوخلا ديري ( ةرصبلاب ءارقلا

 نيسحلا لتق نم لاتق ىلع اومیاب نیذلا دارأ ها لاقو « هريغو ى بطاا مرخ ىفوتسا دقو « زاوهالا ىلا اوج رخ

 لبق نم ماشلا شيج ىف دايز نب هللا دیبع مهيقلف ماشلا ةبج ىلا ةرصبلا نم هریغو درص نب ناملس عم اوراسو

 ىف ( ىلسالا ةزرب ىبأ ىلإ ی عم تقلطناف ) هلوق ٠ هديغو ىربطلا مهتصق صق دقو « ةدرولا نيعي اولتقف ناورم

وسر باجصآ نم لجرلا اذه ىلإ انب قلطنا اریخ هيلع ىنثب ناکو یی
 ىلا هلك هللا ل

 أ ىل لاقف م عيدز نب ديزي ةياور

 9 قاطنا نآ لاقف , فرع نع كرابلا نب هللا دبع ةياور فو« هيلع انلخد ىتح هعم تئاطناف < نا ةزر یا

 دبع نب نيكس نع نایفس نب بوقعي دنعو « ةزر نآ ىلإ مب هللا لوسر باحصأ نم لجرلا اذه ىلا كلابأ ال

 . مالغل یو نيطرقل ذئموب ىنذأ ىف ناو « ىملسالا ةزرب ىبأ ىلع ىبأ عم تاخد» لاق لابن ا ىلأ نع هی نع زبزعلا

ةياور ف داز ( بصق نم هل ةياع لظ ىف ) هإوق
 ةلمبملا مب ةيلعلاو « رحلا ديدش راح مري فد عيرز نب ديزي 

ةيناتحتلا ديدشاو ماللا رسکو اهرسكيو
غدأو هاب واولا تلدبأف ةويلع لصالاو 2 ىلالع ابعمجو ةفرغلا مه 

 قو ¢ ترم

اور ىف ( ثيدحلا همعطتسي 0 هلوق ۰ ةلواع لظ ق 0 كرابلا نبا ةياور
 حتفتسل ىأ ۰ تی دحل اب « ىنويمشكلا ةي

ور ىف ( هللا دنع تبسلحا یا ( هلوق ۰ ثيدحتلا هرم بلطب و ثيدحلا
 ةياور ىف اذكو 3 بستحأ ۳ ییمشکسلا ةيا

طخس بلطي هنأ هانعمو عيدز نب ديزي
ال كلذ ىلع رجالا هللا نم نیروک ذلا فئاوطلا ىلع ه

 ضلاو هللا ف بحمل ا ن

 كرابملا نبا ةياور ىف ( برملا رشعماب نا ) هلوق . « امثال » نيكس ةياور ىف ( اطخاس ) هلوق . ناميإلا نم هللا ىف

 ۰ کتیلهاج ىف ابلع منك ىلا لاحلا ىلع م عیدز نب ديزي ةياور ىف ( متاع ىذلا لاحلا ىلع متنك ) هلوق ۰ « بب رعلا و

 شن هللا ناو عیرز نب ديزي ةياور ىف ( مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم و مالسالاب ؟ذقنأ دق هللا ناو ) هلوق

 هئدح لاباملا ابأ نأ فوع نع ناماس نب رمتعم ةيوار نم ماصتعالا اوا ف نانو تیم مث ةلمهملاو نوثلا حتف

ا ره هللا دبع وبآ لاق ¢ عینفب هللأ نا » لا هزرب ا عم هنأ
 نوكسو هلوا ما یعب ۳ مينغ 0 انه عفو 0 یراخیل

تحت م ةروسكم نون اهدعب ةمجعل |
«عشعن» وه ااو لاق ةنكاس ةينا

 لی عفو اذک « ماصتعالا لصأ ىف رظنب 

عت و نکسلا نا دنع عقوو « ىلمتسملا
 عاوقو کدضع ليقو « هانعمو هنو عفر مشعن ىنعمو « باوصلا ىلع < ش

 نب ديزي داز ( ماشلاب ىذلا كاذ نا ) هلوق
 « ناو نا كلا دبع » نيكحس ةياور فو « ناورم ىنعي » عيدز

( ۶ ربظآ نيب نيذلا ءالوه ناو) هلوق ٠ لو لوالاو
كرابملا ناو عیرز نب ديزي ةياور ىف 

 ما وح نيذلا نا هوحن 

فان ركذو نيكس ةياور ىفو « كؤارق مهنآ نومعزت نيذلا
 ؟ اذا ىنرمأت اف : یبا لاقف , هرخآ ىف دازو قرزألا نب ع

 فاذخ سانلا لاومأ . .رم نوطبلا صامخ ةباصع الإ مويلا سانلا ريخ ىرأ ال لاق « ادحأ تك رت كارأ ال ىلاف

 ةفيفخلا سانلا لاومأ نم م وطب ةصخلا ةباصعلا هذ ىلإ سانلا بحأ نا و نيكس ةياور قو « مهئامد نم دوبظاا

زرب اأ نأ ىلع لدب ادهو ۾ مهئامد نم مهروبظ
 لاتف نم ءىش لک ىف لوخدلا کارت و ةنتفلا ىف لا زعن الا یرب ناك ة

 ةحيصالا ملاعلا لذي و نتفلا لوزن دنع نيدلاو معلا لهأ ةراشتسا هيفو . كلما بلط ىف كلذ ناك اذا امس الو نیلسلا

 نم رذحف هعمس نم ظعترل هيلع رکش نم ةيبغ ولو لوقلاب رکللا ركنا ی ءافتكالا هقو 2 هريشكسإ نمل

 يرابلا عت « ۷۳ جد. م



 نع ) هلوق « كلاثلا ثيدحلا .« سزلا نبأ ینع د عیرز نب ديزي داز ( ةکع ىذلا كاذ ناو ) هلوق ۰ هيف عوقولا
 ةقط نم ةدحومو ةلمبع ىرباسلا عايب هل لاش فوك ىدسأ ةليقث ةيناتحت مْ ةلموع نايح نبأ وه ( بدحالا لصاو
 خيش مدآ نع نيسحلا نب میهاربا ةباور ی ) مم رش مويلا نقفانلا نآ 1 هلوق ۰ تولا ميدق هاكلو شعالا

 : یامرکاا لا ) 2 هلل لوسر دع ىلع) هلوق ۰ م وبأ هجرخأ € م رم 2 مویلا نيقفاملا نا 0 هيف یراخبلا

 لاق . لمعیال ريمضلا نال نیقفانلا ماقم مئاقلا ريمضلاب قلعتم هنإ لاقي نأ زوال ذأ < سانلا و ردقع قلعتم وه
 نورخالا امأو 3 مرغ ىلإ مر ىدعتلا الق موق نورس اونا نييضاملا نا مولبق م ارث اونا اما : لاط» نبأ

 ةمجرتلل هتقباطمو : لاق . ممريغل مررض ىدعتيف قرفلا نيب رشلا نرمقوید ةعالا ىلع جوراب نوروجب اوراصف
 نم ال وأ اوعباب نح ةعاطلا نم هولذبام فالخم لوقلا وه سانا ىلع حالسلا رس و قاغدل 0 Êz نأ ةبج نم

 اوحرصي مل منا ليغ < كل وأ ربظب ملام رشلا نم اوربظأ می دارآ : نیلا نبا لاقو . یتا ًارخآ ةيلع اوجرخ
 هج رخآ ام لاطب نیا لاو ان درشل و لاق اذنك 7 هل نوفرع اوناكف میهارفاب هن وقلي تفذلا وه ااو 3 رفكلاب

 برف : لاق ۹ ل هللأ لوسر دبع لع مأ رش مويلا قافنلا : ةفب ل تاق » لئاو نأ نع رداع قی رط نم رازباا :

 3 عبارلا ثيدحلا ۰ 6 0 هلأ لوسر دع ىلع نوفختسإ اونا م 3 رهاظ مويلا ره وأ ٠ لاو هتببج ىلع هدي

 نعر هلوق یراحا ا نا ملس هحاو ةثاثم اهدعب ةلمبملا نوکسو ةمجعلا ته رخ ( نو ی نع ( هلوق
 هيف حمست هنأكو « انعنعم الإ هرآ لو « ثيدحلا اذه الإ ةتماا بتكسلا ىف ةفيذح نع ءاثعششلا بال رأ م( ةفيذح
 هلوق . اذه ريغ ف ةفيذح هيأ هدنع تاق وأ هلبق روكذملا وهو ةفب ذح نع بهو نب ذر ز شد دح یعع هلال

 ناك « لییعاعالا دنع روسه نع مدآ نب ن ةياور قو ¢ 2 هللا لوسر دبع ىلع ًادوجوم ىأ ) قافنلا نا امنا (

 رعسم نع قرط نم لعام “الا هجرخأو 2 ناتياور امم هم ف ىديمحا 06 اذكو 6 ناعالا وأ رفکسلا وه اعاف د

 باح لاق هللأ ديع حض »و رعس# نع هتناور ٤ رش نا دي دازو لاق 3 ناع الا لعب رفكسلا مولا وه ااف ۰

 وأ هظفح نم ًاجمت مسيتق هدارم فرع هلعل : تلق . « یردآ ال : لاق ؟ هللا دبع كحض مم : ءاثعشلا ىلال تلقف
 مدعب ءاج نم امو م واق نمؤت ملو مهتاسلأب ی 37

 ىذلاو٠ ىهتنا نيدترملاو نيقفانملا ماك>أ تفاتخا كلذلو « دن رم ور ?ef رفك ف هترطف ىلعو مالسالا ف دلو هناو

 هللا لوسر درع ىلع نوقفانملا ناک نیلا نبأ لاق 1 همش

 دوجوو « رفکلا ءافخإو ناعالا راظ) قالا نال 1 ملا قانا ق دارأ ااو عرقولا ق در م هنر لح نأ ربظإ

 ربظ ولو مالسالا نم هوررظآ ام لبقبو مهفلأتي ناك ب ینلا نال عسخا فلتخا ااو ء رصع لك ىف نكم كلذ
 « كلذ ىلا جايتحالا مدعل فلأتلا ةحلصا كرت الو هب ذخاوب هناف اتش ررظأ نف هدعب امأو . هفالخ لاهتحا مهتم
 هللا لوق فالخ وهف ةعاجال قيرفت رأ « مالسالا ىف ةياهاجالو ةياهاج مامإلا ةعاط نع جورا نأ هضرغ لبقو
 ناعالا دعب رفکسلاک وبث روتسم ريغ كلذ لكو 8 13 أرقرفت الو 3 لاعت

 روبقلا لهأ طبذي ىح ةعاسلا ”موقنال اپ - ۲ لص 2 . 1
 ا یبلا نع ةربره یا نع » جرعالا نع دان زا ڀا نع كالام ى دع ”ليعامسإ انو هس ۵ ص - U ۶ ۳1 8. هل 3 ھه س



Vo 
 ثيدحلا ۷۱۱۵

لوقيأ لجرلا ربقب لج را ۳1 ىح ةماسلا ۳ وقتال : لاق
 « هناکم ینتیلاب : 

 مث ةمجعم نيغب لوپجما ءاتبلا لع هثلاث حتفو هلوأ مد ( روبقلا لهأ طبنب ىح ةءاسلا موقتال باب ) هلوق

 لاح لثم ىنمت ةطيغلاو , نوكسلاب ةطبغو اطغ سسکسلاپ هطرقب حتفلاب هطبغ : نيتلا نيا لاق « ةلمبم 5 ةدحوم

 نب بيعش اكلام قفاو ( دانزلا فآ نع ) هلوق . سيوأ نبا ره ( ليعامسا انثدح ) هلوق ۰ هلاح ءاقب عم طوبنلا

 ىأ ( هناكم ىنتيلاي لوقيف لجرلا رقي لجرلا رع ىح ) هلوق . ثيدح ءاثثأ یف نيباب دعي یتایس اک هنع ةرح فأ

 ةبلغب نيالا باهذ فوخ وه امثإ نئناا رورظ دنع ترلا ىنمتو روبقلا لهأ طيغت : لاطب نبا لاق . ًاتيم تنك

 امأو : ريخلا لهأب صاخ وه امئإو دحأ لك قح ىف اماع اذه سیلو . یبتنا رکشلاو ىصاعملا روبظو هلهأو لطابلا

 «هنیدب قلعتی ءىش كلذ ىف نكي مل ناو هايند وأ هلهأ وأ هسفن قف ةبيصملا نم مهدح حقی ال نوكي دقف مريغ

 غرمتیف قلا ىلع لجرلا رم ىح ايندلا بهذتال و لسم دنع ةريره ىلأ نع مزاح ىبأ ةياور ىف هجرخآ ام هديؤيو

 ةأرملاف الإو بلاغلل هيف لجرلا رکذو ۾ ءالبلا الإ نيدلا هب سيلو « ربقلا اذه بحاص ناكم ینتیلاب : لوقيو هيلع

 ىذلا توملا نوكي ىح ةدشلاو ءالر عقي » هنأ مزاح ىبأ ةياور ىف ركذ ام كلذ ىف ببسلاو « كلذ ايف روصتي

 ضايع هركحذو , ىطرقلا مزج اذهب و « هداقتعا ىف نیتبیصلا نوهأ ىنمتيف هرملا ىلع نوهأ بئاصملا ئظعأ وه

 یمتیو ربقلا ىلع غرمتي هنأ ىنعالاو « ةدابعلا انه نيدلاب دارملا : لاقف , حيباصملا د حارش ضعب برغأو ءالاتحا

 « ىلوأ هتقيقح ىلع نيدلا لح ناب ییطلا هبقعتو « ءالبلا هيلع لماحلا امنإو هتداع نم اف غرمتملا سيل ةلاح ىف تولا

 اذه نأ مهضعب نظ . با دبع نبا لاقو . ایندلا ةبج نم لب نيدلا ةبج نم هباصأ رمال غرمتلاو ىنمتلا سيل ىأ

 سانلاب لزنت ةدشل نوكيس ردقلا اذه نأ اذه ىف امثإو , كلذك سيلو « توملا ىنمت نع ىبنال ضراعم ثيدحلا

 نع ىبنلا نأ ديري هنأكو « لاق اذك , مسجلا ىف لزأي ررضل ال هباهذ فوخ وأ هفعض وأ نيدلا ىف لاحلا داسف نم

 اضيأ الاتحا ضايع هركذ دقو . الف نيدااب قلعتب ررضل ناك اذإ امأو < مسجلا ررضب قلعتي ثيح وه توملا ین

 رابخإ هيف امإ اذهو جرم ىهنلا نآل  ةضراعم توا ا ىن نع ىهنلا ثيدحو ربا اذه نيب سيل : هريغ لاقو

 نكميو : تلق . عقیس امع رابخالا قيس امنو , هک ضرعت هيف سيلو « ىنقلا اذه اهنع أشني لصحتس ةدش نع

 ىلا ءاميا هيفو « راكنالاو مذلا قاسم قيس هناف « ءالبلا وه امن] نيدلا هب سيلو » هلوق ىف ةراشالا نم محلا ذخأ

 . فلسلا نم ةعامج نع نيدلا رمأ داف دنع توملا ین ت وبث هديؤيو« اد وم ناكل نيدلا بیس: كلذ لعف ول هنأ

طخلا نب ريع مهنم فلسلا نم قئالخ هلعف لي كلذ ىف ةهارك ال ى ووتلا لاق
 ذيزعلا دبع نب ريعو ىرافذلا ىسيعو با

ةقشملاو نئفلا نأ ىلا ةراشإ ثيدحلا ىف ناک : ىطرقلا لاق مث .رهديغو
 لقيو نيدلا رمأ فخي ىتح عقتس ةغل املا 

 مايأ ةدابعلا ردق مظع مث نمو « هب قلعت امو هسفن هشاعمو هابند رفا الإ ءانتعا دحال قالو همی ءانتعالا

 رمي ىتح » هلوق نم ذخؤيو « ىلا ةرجبك جرم لا ىف ةدايعلا , هعفر راسي نب لقعم ثيدح نم سم جرخأ اي ةنتفلا

 اذه ةوق ىلإ ةراشا هيف لب ادارم كلذ سيلو < ربقلا ةيؤر دنع لصحم امتإ روكذملا ىنقلا نأ « لجرلا نقب لجرلا

 ربقلا ةدهاشم دنع فخ وأ ىنمتلا كلذ بهذي دق هدنع لصعت ىلا ةدشلا .ببسإ توملا ىنمتي ىذلا نآل ىنمتلا

 هفرصی مل ثيح هدنع ةدشلا كلت رمأ دكأت ىلع لد كلذ ىلع ىدامت اذان « هینع فعضف ماقلا لوه ركذتيف رویقلاو

 قيرط نم ؟ احلا ج رخآ دقو . توملا ىنمت ىلع هرارمتسا نع لاوهألا نم هيفام رکذتو سلا ةشحو نم هدهاشام



 نتفلا بانک - ۲ ۷۹
 « تف ةيلس ابأ اب تعطتسا نا « اهعجرتال ميلا : لاقف « ةريره ايأ فشا موللا : تلقف ةريره ايأ تدعو لاق ةيلس ىفأ
 هیخآ رق مدحا نيتأيلو . رحالا بهذلا نم ممدحأ ىلا بأ توملا نامز ءاملءلا ىلع نيت أيل هديب ىسفن ىذلاو
 ىف ةزانجلا رمت نأ كشوب » لاق رذ ىبأ نع تماساا نب هللا دبع ةياور نم نّيفلا باتك نو « هناکم تیل : لوقيف
 رمأ نل كلذ نإ رذ ابأ اي : تلق « اذه ناكم یتیلاب : لوقف هسأر زيف لجرلا مارف ةعاشا ىلع قوسلا
 لجأ : لاق « مظع

 ناثوألا دبعت یح نام زا یف یے - ۳ 03 ۳ 1
 ر ۳ 0

 ةرره وأ نا 2 رسولا نب ديدس لاق : لاق یره* زا نع يرق ان ربا نالا وا ازم سس ۹ 2 2

 .«ةصلخلا ىذ ىلع سود هاسن تایل "ب امض ىح ةعاسلا موقنال : لاق ب هللا كلوسر "نآ هنع "لا یر
 ةءاهاجلا ىف نودبمٍ: اوناكى لا سود ةيغاط : ةصاخلا وذو

 ۴ ریره یا نعد رثيذلا یآ نء ر 3 نع "ناملس یا دح 1 ربع 7 زب زعلا 2 اشم س ۷
 1 6 هاصعب سانلا قوسب ناطحق نم لجر ج رخ ىح ةعاسال موقنال : لاق رب هلا لوسر سا ول ل تم لج كك 57 5 00

 فتع) هلوق ؛ ةزيره ىلأ ثيدح امهدحأ : نيثيد> هيف ركذ ( ناثوالا دبعت يتح نامرلا ريغت باب ) هلوق
 هلوق . اضعب اهضعب برضي ىأ ( برطضت یتح ) هلوق . «ىرهزلا ینثد> د لیعاعالا تياور ىدحإ ىف ( ىرهزاا
 هلوق : زاجعأ ابعمجو ةزيجعلا ةيلالاو  تاننجو هنفج لمم ًاضرأ حتقلاب ةيلأ عمت ماللاو ةزمغأ حب ) تايلأ )
 (سود ةيغاط ةصاخلا وذد) هلوق . , ةصلخلا ىذ لوح » سه دنع ىرهزلا نع رمعم ةياور ف( ةصاخلا ىذ ىلع (
 اهديعت انص ناكو » رمعم ةياور ىف عقوو ٠ لوعفاا فذح هس اذك « نوديعي اونا ىلا م هلوقو 4 مب ہنص ىأ

 ءاه مث مال فلالا دعا و ةدحوملا فیفخ و ةانثملا حتما ةلامتو 6 هلال » رمعم داز ( ةياهاجلا 2 ( هلوق .« سود
 » جاجحلا ىلع ةلابت نم نوهأ « لاقيف لا ام برا یلا یهو 2 مايأ هّمس ام نملاو ى اطا ل هب رق ثدنأت
 ىف ريخال : لاقف عجرف ٠ کالا كلت ءارو یه : لاقف ابنع هعم نم لاس اهنم برق الف ٤ هيلو ءیش لوأ انآ كلذو
 2 جاجحلا ات ريغ ثيدحلا ۴ دارا ناو ناعض وم أ یطتعا 6 علاطملا 0 بحاص مالكو ¢ كأ اه ریس دلي
 نإ رمعم لاق : هج وا اذه نم نابح نا دنعو 6 كرماأو ى امركذي ل كلذلو ىه اهنأ یه توقاي مالكر
 وأ دحاو هنأ ىف فالتخالا نرابیو ىزافملا رخاوأ ىف ةصاخلا ىذ طبض مدقت دقو ؛ أقلغم ًايذبم ًاتيب نالا هيلع
 دارا و < روکذل | منصلا ىلإ نادلبلا نم با ودلا نگ رب سود ءاسن نأب رایخالا هش : نيتلا نبا لاق . نانثا
 دنع یرخالا نیضعب ةزيجع برضت ثيحب نمازتي نهنآ دارلا نوكي نأ لمتحيو : تلق . نهتايلأ بارطضاب
 ةعاسلا موقتال » لاق رع نب هللا دبع نع احلا هجرخآ ام ثيدحلا اذه ینعم یو . روكذملا نصلا لوح فاوطلا
 هعفر ةرب ره ىبأ نع ديعس نع رشعم ىبأ ةياور نم ىدع ناو , ةصلخلا ىذ ىلع رماع یش ءایسآ بكانم مفادت ىتح
 عطقني نيدلا نأ هب دارملا سيل هيشأ امو ثيدحلا اذه : لاطب نبا لاق « ىزعلاو تاللا دبعت ىتح ةعاسلا موقتال »
 فعضب هنأ الإ « ةعاسلا مايق ىلا قس مالسالا نأ تبث هال « ءیث هنم قبب ال ىح ضدالا راطقأ عی ق هلك



 ۷۷ ۷۱۱۷۰۷۱۱۱ ثيدحلا
0 3 ۳ ۰ 

 اذه ىف نيدو : لاو تب دا 7 ىجا لع نواتاقي ىتمأ نم ةفئاط لاؤتال , ثر لح ركذ 9 دب 1 ادرغ دوم و

 لاق . ةعاسلا موقت نأ ىلإ سدقلا تيبب نوکت قحلا ىلع قبت ىلا ةفئاطلا نأو « یرخالا رابخالا صيصخت ثيدحلا

 رمآ یاب ىتح , هيف امئاو « ةعاسلا مايق ىلا كئلوأ ءاقب ىلا حرصت هب جتحا امف سيل : تلق . رابخالا فاتأت اذهف

 تآ یضتقت رابخالا رهاوظو « نوا نم قب نم ضبق نم رکذام هللا رمأب دارلا نوكي نأ لمتحيف « هللا

 تضبقف ةبيطلا خرلا هللا ثعب اذا مث « مالسلا هيلع یسیع عم ناك نم مرخآ نأ سدقملا تيبب مهنوکب نيفوصوملا

 لع الإ ةعاسلا موقتال م هعفر دوعسم نبأ ثب دح نم اسم جرخأ دقو . سانلا رارش الإ قبي مل نمؤم لك حور

 تبث دقو « ماظعلا تایالا راسو ةبادلا جورخو اب رم نم سمشلا عولط دعب ع امنا كلذو « سانلا رارش

 املك تايألا » ةيلاعلا ىنأ لسرم قو دمحأ دنع وهو < ةعرسب زرالا رئانت عطقنا اذا كلسلا لثم ماظعلا تایالا نأ

 ريشي ام ةشناع ثيدح نم ةريره نآ ثب لح بقع لسم دروآ دقو أ ةبنام 3 هر ره دا نعو نشأ ةتس ف

 اعر هللأ ثمل 0 هفو ۳ یزءلاو تاللا دعت ی راهنلاو ليلا بهذبال « هظفاو كلذ هيف عشب ىذلا نامرلا ناب ىلإ

 هدنعو « مئاب] نيد ىلا نوعجريف هيف ريخال نم قبيف ناعيا نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق ىف نم لك ىفوتف ةبيط

 کلہ هيلطيف میرم نب ىسيع هللا ثعمف » هيفو ثيدحلا « ىتمأ ىف لاجدلا جرخ » هعفر وربع نب هللا دبع تبدح ىف

لع قب الف ماشلا لبق نم ةدراب اعر هللا لسري مث «نيدس عيس سانلا ثكمي مث
 لام هہاق ق دحأ ضرالا هجو ى

 الو افورعم نوفرمیال عایسلا مالحاو ريطلا ةفخ قف سانلا رارش قبيف « هفو » هتضيق الإ ناما وا ريخ نم ةيح

 ا ذا را قا كلل ی جو ف خفني مث « ناثوالا ةدابعب ممرمأيف ناطیشاا مهل لثمتیف «ًاركنم نوركني

 آریسی ًاثيش الا امنع فلختي الو ةعاسلا مايق اهيقعي ىلا ماظعلا تایالا عوقو « ةفئاط لازتال , ثیدح ىف هللا

 لتاَم ىتح ماوان نم ىلع نب رهاظ نجلا ىلع نولتاقب یتمآ نم ةفئاط لازال ر هعفر نیصح نب نارعع ثيدح هدر ی و

 دعا نون وكي لاج دلا نواتاقي نيذلا ناف « هتلوأت ام ةي هنم دخؤيو 3 ماحلاو دواد وبأ هج رخآ « لاجدلا مرخآ

 نب ةيقعل ةرظانم اذه ىف تدج وو .٠ مدقت 5 رارشلا الا دعب قا الف ةببطلا حبرلا مهيلع لربي 2 « ىسيع عم هلتق

 الا ةعاسلا موقتال د لاق وربع نب هللا دبع نأ ةساعم نب نمحرلا دبع ةياور نم الا جرخأف ( ةراسم نب دمو رمأع

 لوسر تعمسف انآ امأو « لوممام ملعأ هللا دبع : رماع نب ةبقع لاقف « ةيلهاجلا لهأ نم رش مه قلخلا رارش ىلع

 مهد ةعاسلا مات ات ىتح مهفلاخ نم مهرضی ال ن رهاظ هللا رمأ ىلع نواتاقي ته نم ةءاصع لازال : لوق كي هلن

 هیلق ىف ًادحأ كرت الف ريرحلا سم اسمو كسلا خیر امر اعر هللا سیو « لجأ » هللا دبع لاقف « كلذ ىلع

 ةبقع ثبدح ىف هلوقب دارااف اذه ىلعف « ةعاسلا موقت مهياعف سانلا رارش قبب مث « هتضبق الا ناعيا نم ةبح لاقثم

 ی اذه نم ءیم ناي مدقت دقو . ملعأ هللاو حرا بوم موم تف و یهو مه مهتعاس « ةعاسلا میت ات ىتح د

 نب زيزعلا دبع انثدح ۱ هلوق « قلا ثيدحلا . برغملا نم سمشلا عولط ثيدح ىلع مالکسلا دنع قاقرلا رخاوآ

 نوین دم هاک دنسلا و < ملاس وه ثيغلا واو « دیز نا وه روثو « لالب نأ وه ناملسو 2 ىسلوألا وه ) هللأ دنع

 قوس » هلو : ةرک ذتلا ىف ىطرقلا لاق « شيرق بقانم لئاوأ ىف هحرش مدقت ( ناطحق نم لجر جرخي یح ) هلوق

 ماع هنن وشخ ل ةراشإ اهركذ ق نکس ءاصعلا سن درب و « هل مدایقناو مهيلع هتملغ نع ةيانك < هاصعب سانلا

 هلعل و : لاق ۽ هناودعو هفنع ةدشأ ةيشاملاو لبالا قاسا 5 ةققح هاصعب مق و سل هن] ليق دقو : لاق < و هقسعو



 نتفل باتک - ۲ ۷۸

 لاتحالا اذه درو : تلق . اصلا رکذ بسانت ةفص یهو حایصلا هاجبجلا لصأو رخالا ثيدحلا ىف روکذلا ماجیج 2 ا
 ىدبملا دعب نوكي هنأ مدقتام ىلاوملا نم هنأب هاجبج ىف هدييقتو « رارحالا نم هنأ هرهاظف ناطحق نم هن وک قالطا نکا
 یناطحقلا مسا - تبث نإ - هنم فرعيام « ماشه نبال ناجيتلا د باتك ىف تدجو مث . هنود سيل هنأو هتريس لعو بیش

 فورعلا ماع نب وربع هيخال لاق هنأو ارمعم انهاک ناک و اجوتم اكلم ناك سماع نب نارمع نأ رکذف « هنامزو هتريسو
 مده لوالا ةطخسلاف : نيتمحر و نيتطخس نولا لهأ ىف هلل ناو « برختس مدالب نا : ةافولا هترضح امل ايقيزع

 ' دمج همسا ةماهت نم ین ةثعب لوالا ةحرلاو . نهلا ضرأ ىلع ةشيحلا ةبلغ ةيناثلاو « هببسب دالبلا برختو برأم دس
 نم كلبف حلاص نب یا ال الجر هللا ثعبب هللا تيب برخ اذإ ةيناثلاو « كرش هلا لهأ بلغيو ةمحرلاب لسد

 جورخ دعب جحي تيبلا نأ جحلا ىف مدقت دقو . ىهتنا نیلا ضرأب الإ ناعا ايندلاب نوكي ال یتح مهجرخو هر
 وذ امیرخم ةيعكسلا او تملا جع ال ىح ةعاسلا موقت ال و تدح نيبو هنيو عمجا مدقتو جوجأمو ۷

 نینمژاا نآو « مبكلهأف یناطحقلا مهلع جرخ تيبلا تبرخ اذا ةشبحلا نأ كلذ نم مظتنیف « ةشبحلا نم نيتقيوسلا

 نينمؤملا حاورآ ضبقت ىلا جرلا نأو « مبكالهو جوجأمو جوجأي جورخ دعب یسیع نمز ىف نوجحي كلذ لبق
 رخأتي ىأ ۾ نامي ناعالا » هلوق هب رسفي امم اذه نوكي نأ نكميو « اهدعب نملا لهأ رخت و یسع دعب قب نعي ادم

 وذ ةبعكسلا بيرخت ثيدح بقع ىناطحقلا ثيدح لسم جرخأ دقو . ضرآلا عيمج نم هدقف دعب اب نامالا
 " ىنثالا ءافلخلا قةرس نب راج ثيدح ىلع مالکسلا ىف ماکحالا رخاوأ ىف قأيسو « اذه ىلإ نمر هلعلف نيتقيوسلا

 نأ لاطب نبا ركذو . ءىش ىف بابلا ةجرت نم ثيدحلا اذه سيل : انه ىليعامسالا لاقو . ىناطحقلاب قلعت ءىش رشع
 وهف ةفالخلا ميف هللا لعج نيذلا شيرق نم الو ةوبنلا تيب نم سيل و ماق اذا ىناطحقلا نأ هبجو نأب باجأ بلبل ا
 ردصل قباطم هنأ هلصاحو . یبتنا كلذل الهأ سيل نم نيدلا ىف عاطب نأب ماکحالا ليدبتو نامزلا ريغت ربكأ نم
 « رفكلا ىلإ ىهتني نأ هتباغو « رفکسلا وأ قسفلا ىلا عجري اف نوكي نأ نم معأ هريغتو ؛نامزلا ريغت وهو ةجرتلا
 نأ نع ىناطحقلا ةصقب لدتساو « رفكلاب ريغتلل ةصلخلا ىذ ةصقو ءالثد قسفلاب ريغتلل ةقياطم ىناطحقلا ةصقف

 روست نم نامزلا رخآ ىف رشلا نم نوكي امب راذنإ هنأب ىبرعلا نبا باجأو « شيرق ريغ ىف نوكدت نأ زوج ةفالخلا
 نم ةماألا نأ نم تبثام ضراعب الو « ىعدملا ىلع لدي ال هنال ةجح هيف سيلف « ةماقتسالا لزانم ىلع ةماعلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ ماكحالا باتك لوأ , شيرق نم ءارمالا باب » ىف كلذ ىف لوقلا طسب لأيسو . یبتنا شیرق

 رادلا جورخ ساب - ٤

 برغلا ىلإ قرشلا نم سانلا رش ران ةعاسلا طارشأ لوآ : ها لاق » سن لاقو

 نأ د ةرب ره وبأ ىنريخأ » » بسلا ن رثیعس نع یرهزاا نع ير اا تست ۸

 « یرتعهب لبالا قانعأ :ىضت زاجحلا ضرآ نم "ران جرم ىح ةعاسلا موقنال : لاق عقل فأ لوسر

 نب بیبخ نع رشا " لیبع انثدح دلاخ نب ةبقع انثدح یدنک- ۲ دیمس , نب 1 للا دبع او - ۹

 سس نأ ”تارفلا ”كشوب : ل قا لو ر لاق : لق ةريره وآ نة يع و صاح 7-5 نع نه را دبع



 نو ١ ۷۱۱۸-۷۱۱۹ ثيدحلا

 نع دان“زلا وبأ انثدح هللا ديبع انثدحو : ةبقعأ لاق ٠ « تش هنم دعای الف هَرصَح نمف ءربهذ نم زنکن

 » نه نم لبج نع رسم » لاق هنأ الا . 6 هلام. قام ىلا نع ةريره ىلأ نع 2 جرعألا

 لاق سنأ لاقو ) هلوق «لوآلا : ثيداحأ ةثالث هيف ركذ « زاجحلا ضرأ نم ىأ ( رانلا جورخ باب ) هلوق

 ىف «ةرجما باب ه رخاوأ ىف مدقتو ( برغملا ىلإ قرشا نم سانلا رشحت ران ةعاسلا طارشأ لوأ , لَو ىنلا

 مرشحت دانف ةعاسلا طارشأ لوأ امأو , هظفلو نينأ نع ديمح قيرط نم الوصوم مالس نب هللا دبع مالسإ ةصق

 دارلاو « سانلا رشحت ران و ظفاب ديح نع رَخآ هجو نم ءایهنالا ثيداحأ ىف هلصوو « برغملا ىلا قرشملا نم

 ٠ مهل رانلا رشح ةفص قاقرلا باتك نم « رشحلا باب و ىف مدقتو « ةعاسلا مايق اقع ىلا تامالعلا طارشالاب

 « بيسملا نب ديعس نع و جرختسلا ىف معن ىبأ ةياوز ىف ( بيسملا نب ديعس لاق ىرهزلا نع ) هلوق ؛ ىناثلا ثيدحلا

 تاكو « ةنيدملاب زاجحلاب ران تجرخ دق : «: ةركذتلا ه ىف ىطرقلا لاق ( زاجا ضرأ نم ران جرخت ىح ) هلوق

او ةئاتسو نيمخو برأ ةنس ةرخالا ىدامج قم ثلاثلا ةمتعلا دعب ءاعب رآلا ةليل ىف ةميظع ةل زاز اهؤدب
 .. ىلإ ترمتس

 روس اهياع مظعلا دلبلا ةروص ىف یرت ةرحلا فرظب ةظرقب راثلا تربظو « تنكسف ةءجلا موي رابنلا ی

 نم جرخيو « هتباذأر هئڪد الإ لبج ىلع رثأل ؛امتودوقي لاجر ىرتو « نذآمو جاربأو فيرارش هيلع طيح

 « قارعلا بكرلا طع ىلا یبتنیو هيدي نيب رولا ذخأي ذغرلا ىودك ىود هل قرزأو رمحأ رهنلا لثم كلذ عوج

 «دراب مسن ةنيدملا قأي ناكف كلذ عمو « ةنيدملا برق ىلإ رانلا تهتناف « ميظعلا لبجلاك راص مدر كلذ نم عمتجاو

 « مايأ ةسمخ وت نم ماوما ىف ةدعاص اهيل : انبامصأ ضعب ىل لاقو « رحبلا نايلغك نايلغ رانلا هذهل دهوشو

 . ماشا لهأ عيمج دنع رانا هذه جو رخ مملا رتاؤتت :ىوونلا.لاقو , ىرصب لابج نمو ةكم نم تیر انآ تمسو

 ۱ ابن ةفيرشلا ةئيدملا نم تنتاك نیس و عبرآ همس نابعش لئاوأ ىف تدرو : « نیتضورلا ليذ ١ ىف ةماش وبأ لاقو

 نم هب قمأ نم ضعب ىنريخاف : لاق < ثيدحلا اذه ركذف « نيحيحصلا ىف امل قيدصت هيف اهب ثدح ميظع رمآ حرش

 ضعب ىف نأ كلذ نمو « مدقت ام وحن ركذف . . بتكلا نف « بتكلا اموض ىلع ءامتب بتك هنأ هغلب هنأ اهدهاش

 ترجفنا موي فصن ةئيدملا نيب و ابنب ةميظع ران ةئيدملا قرش ىف ةرخآلا یدامج نم ةعمج لو ىف ربظ : بتکلا

 رانب ةرحلا نم ضرالا تسجبنا : رخآ باتکنص قو . ديعأ لبج یذاح ىتح ران نم داو اهنم لاسو ضرالا نم

 خسارف عبرآ هرادقم نوكي داو اهتم لاسو « ةنيدملا نم نيعلا یآرب یهو ةنيدملا دجسم لثم اهردق نوكي ةميظع

 نأ ىلا اهژوض ربظ : رخآ باتک ینو . رافص لابجو دابم هنم جرخ و ضرالا هجو ىلع ىرحب لایمآ عبرآ هضرعو

 مادو ءاراعشأ اذه ىف سانلا مظنو و ةماش ین لا . یود الو « ابمظع فصأ ردقآ الو لاق کم نم اهوأر

 5 ةنيدملا یحاونب تربظ ىتلا ىه بابلا ثیدح ىف ةروكذملا رانلا نأ ىل ربظ ینلاو . تدمخ مث « اربشأ اهرمآ

 وحن ةيلهاجلا ىف زاجحلا دالب ضعب ىف عقو دقو . یرخنآ :رانف ساناا رشحت ىتلا رانلا امأو « هريغو ىطرقلا همهف

 ىف كلذ دعب تامو اهدمنآ ىتح اهرمأ ىف ماقف « ینمبمآانانس نب دلاع نمز ىف ةئيدملا ىحاونب تربظ ىتلا رانا هذه

 نب ىلعي قيرط نم « كردتسملا ىف کاملا اهدروأو « مجالا باتك و ىف ىن لا نب رمعم ةديبع وبأ اهركذ هل ةصق

 لاق نانس نب دلاخ هل لاقي سبع ین نم الجو نر: سابع نبا نع ةمركع نع سنوي ىبأ نع ةناوع ىبأ نع ىدبم
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 رک ذف عجشأ ةرح ابل لاقي ةرح نم لبج قش نم جرخت یهو قلطناف اهیفو ةصقلا ركذف ناثدحلا ران مذع قطأ یا هموقل
 افرط ةدقلا هذه تدروأ دقو . جرخو اهلخدأ ىتح هاصعب اهيرضف » رقس لبج اهنأك رانلاو قشلا هلوخد ىف ةصقلا
 اهؤوض غلبب اهرخآ نم ىنعي : نيتلا نبا لاق ( ىرصيب لبالا قانعأ ءیضت ) هلوق . ةباحصلا ىف ىباتك ىف هتمجرت نم
 تءاضأو رانلا تءاضأ لاقي « ايدعتمو امزال ءیج ءاضأو , ماشلا ضرأ نم یهو ىرصبب نوكست ىتلا لبالا ىلإ
 قانعأ : ءاقبلا وبأ لاقو . ناروح ىهو ماشلاب دلب روصقم ةلمهلا نوكسو ةدحوملا مضإ یرصبو « اهريغ رانا
 ابجتم ناك عفرلاب ىور ولو : لاق « اءوض لبالا قانعأ ىلع لعجت ىأ راثلا لعافلاو دعتم ءىضت نأ ىلع بصنلاب
 نم ةدايز ثددحلا اذه ىف تدرو دقو « ماشلا روصق هل تءاضأ و رخآ ثيدح ىف ءاج اك هب لبالا قانعأ ءىضت ىأ
 ورم نب دم نب ركب ىبأ نع باپش نبأ نع یخونتلا ديعس نب رمع قيرط نم لماكلا ىف ىدع نبا هجرخأ رخآ هجو
 قانعأ هل ءىضت رانلاب زاجحلا ةيدوأ نم داو ليسي ىتح ةعاسلا موقتال» هعفري باطخلا نب ربع نع هيبأ نع م رخنا
 ىلا ةروكذملا رانلا لع قطني اذهو «ینطقرادلاو ىدع نبا هنيلو تاقثلا ىف نابخ نبا هركذ رمعو « ىرصيب لب الا
 تعمر » هيلع هييلتلا ىضم ىذلا ديسأ نب ةئيذح ثيدح رخآ ىف ىنارطلا ًاضيأ جرخأو . ةعباسلا ةئاملا ىف تربظ
 . ءىرصبب لبالا قانعأ اهنم ءىضت ةيوكر وأ نامور نم ران جرخت یتح ةعاسلا موقتال : لوقي مب هللا لوسر
 « ىركيلا هركذ كويت ةوزغ ىف هل ىنلا اهب سم ماشلا ىلا ةنيدملا قب رط ىف قترملا ةبعص ةيذث ةبوكحرو : تلق
 امهادح] نأو نيرانلا نيب ثيدحلا اذه ىف عمج « ةئيدملاب ةفورعملا بلا ةمور دارملا لعلو ىركبلا هركذي مل نامورو
 للخت ريغب ةعاسلا مايق اهمقعي ىتلا ئه ىرخآلاو ۽ لس قداصلا اهب ربخأ یتلا رومالا ةلمج عم ةعاسلا مايق لبق عقت
 نب هللا دبع انثدح ) هلوق « ثلاثلا ثيدحلا . لعأ هللاو رضيال ركذلا ىف لوألا ىلع ةيناثلا مدقتو ۰ رخآ ءىش
 یراخبلا خویش نم ةثلاثلا یطسولا ةقبطلا نم وهو هتفصو هتينكب روبشم جشالا ديعس وبأ وه ( یدنکسلا ديعس
 هلوق . ىرمعلا باطلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب رع نبا وه هللا ديبعو « ةدحاو ةنس یراخبلا دعب شاعو
 . یراصن لا فاسي نب بیبخ نب نحرلا دبع نبا وهو رغصم نيتدحوهو ةمجعمي ( ن+رلا دبع نب بیبخ نع )
 (كشوي ) هلوق . هخيشل ال رع نب هللا ديبعل ريمضلاو « باطخلا نب رع نبا ىأ ( مصاع نب صقح هدج نع ) هلوق
 ىأ ناتلمبم نيسلاو ءاسلاو هثلاث رسكو هيناث نوكسو هلوأ حتفب ( رسحي نأ ) هلوق ٠ برقي ىأ ةمجعملا رسكب
 ءاملاب بتكي هنأ زوج لاقيو روپشلا ىلع ةرورجلا ءاتلاب وهو روبشملا رنا ىأ ( تارفلا ) هلوق . فشکسنپ
 هلوق . ثيللا نب دحأ نب ميهاربا نع الق هخیرات ىف ميدعلا نب لاكلا هدافأ هويكنعلاو توبکنعلاو هوباتلاو توباتلاک
 نأ زوو ريناند نوكي نأ زوجيف اذه ىلعو « نكم هنم ذخالا نأب رعشي اذه ( ايش هنم ذخأي الف هرضح نه )
 . وه هجرخأ دقو «روكذملا دنسل اب ل وصوم وهو «دلاخ نبا وه (ةبقع لاق) هلوق . بت نوكي نأ زوج و اعطق نو /
 جشالا ديعس ىلأ نع مهتثالث ىدلخلا هللا دبع نب لضفلاو ىوغبلا مساقلا ىبأو نايفس نب نسحلا نع ىليعامسالا هلبق یذلار
 اذه ىف هللا دیبعل نأ ىنعي ( دانزلا وبأ انثدح لاق) هلو . روكا رمح نبا وه (هللا ديبع انثدحو) هلوق . نيخيشلا نع
 دقو « ليج جرعالا لاقف زنک هلوق ىف الإ اتقفتا نيتياورلا نأ ىنعي ( بهذ نم لبج سم )هلوق ٠ نيدانسا ثيدحلا
 امهظفلو امهقرفو جشالا ديعس ىلأ نع لبقم نب دمحأ نب ركب ةياور نم دحاو دنسپ نيثيدحلا جرختسملا ىف معن ولأ قاس
 هدب ژبو « هترثك ىلا ةراشالل البج هتيمستو « فشكني نأ لبق هلاح رابتعاب اراک هتیمستو « لبجو رک ظفلالإ دحاو
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 ۷۱۱۹-۷۱۲۱ ثيدحلا
 دست

رطسالا لاثمأ اهديك ذالؤأ ضرالا ءقن » هعفر ةريره فأ 3ع | هوجو نم لسم هجرخأ ام
 ةضفلاو بهذلا نم نا

 هنم نوذخأي الف هن وعدي مث « ىدب تعطق اذه ىف : لوقيف قراسلا ءىحبو « تلتق اذه ىف : لوقیف لتاقلا ءىجيف

 . مدن لالا رثكو هذخأ نمو : لاق , هقحب الإ ذخؤي الف نیملسلا هنال هنم ذخالا نع یهن امنا : نیل نبالاق . ًائيش

 نأ ربظي ىذلاو ءنيبب هلاق ینلا سیلو : تاق . د رب مو بهذلا دسك بهذ نم لبج ربظ اذإو « هعفت الام هذال

 ° عملا ماقم ىف « خلا بهذ نم لبج ربظ اذاو » هلوقو هيلع لاتقلاو ةنتفلا نم هذخأ نع اعني امل هذخأ
 نع ىمنلا

 ةبغرلا لطبت ذي نيعمجأ اوتغتساف
 : مک مبعسوو ةيوسلاب مهنيب سانلا همستقا ول نأ داسکسلا نم معزام متي امناو

 ىف ةكحلا نوکست نأ لمتصو « هلاح ىلع قاب ءیش هنم هل لصع ۸ نم صرف موق نود موق هاوح اذإ امأو بیف

 ام عفتني الف هتلق وأ روبظلا مدع دنعو ايندلا ىف عقاولا ما دنع نامرلا رخآ ىف عقي هن وكل هنم ذخألا نع ىلا

 نال لوألا لاتحالا ناحجر ىل رظ مث ۰ دانلا جورخ ةمجرت ىف هل ىراخبلا لاخدا ىف رسلا وه اذه لعلو هنم ذينأ

لب ةريره أ نع ىرخأ قيرط نم ًاضيأ ثيدحلا اذه جرخأ السم
 هيلع لتقيف بهذ نم لبج نع تارفلا رسحي , ظف

 نوكأ لملف عمم e لوقو ن رمت نس نان لك نم لتقيف « سانلا
 ًاضيأ ام جرخأو « وحن أ ىذا ان

وسر تعم , ايندلا بلط ىف مهقانعأ ةقاتخم سانلا لازيال , لاق بعك نب بأ نع
 رس نأ كشوپ » لوقي مقل هللا ل

 هب نیهذیل هنم نوذخأي سانلا انک ر نیل هدزع نم لوقيف «هيلإ اوراس سانلا هب عمم اذاف بهذ نم ليج نع تارفلا

 نأ حضوو هيلع بقعتلا هج وتة « يتلا نبا هليختام لطيف ءنوءستو ةع ةئام لك نم لتقيف هيلع نولتنقيف لاق « هلك

 كلذ نوكي نأ عنامالو ذخالا نع الضف لاتتقالا نم هنم ذا باط ىلع بت رتي ١| هنم ذخالا نع ىهنلا ف ببسلا

 نابوث نع هجام نبا جرخأ دقو . هنم ذخالا نع ىلا ىف ببسلا كلذ سيل نك « یشحبلل رانلا جورخ دنع

اك نا اذبف ىدبملا ىف ثردحلا ركذف ,ةفيلخ نبا مرک و داك دنع لتقي» لاق هعفر
 ىذلا زنکلا هيف زنکلاب دارملا ن

 ٠ ملعأ هللاو امزج رانلا جورخ لبقو ىسيع لوزا لبق كلذو ىدبملا رورظ دنع عقيب امنإ هنأ ىلع لد بابلا ثيدح ىف

 ثيدح لمم ةريره نآ نع ةملس ىلأ نع وربع نب د قيرط نم هجام ناو دمحأ دنع عقو : ( هیبت )

 مق ام ظوفحاو «ةذاش ةياوریمو « ةعست ةردع لک نم لتقیف سانلا هيلع لتتقیف بهذ نم » هلوق ىلإ بابلا

 مست فالتخاب عملا نكميو «نومستو ةعست ةئام لک نم , بعك نب ىفأ ثيدح نم هدهاشو سم دنع نم

 نيمسق ىلا سانلا

 نب ةثراح تسمه لاف دبع انثدح مک نع ی انثالح ددسم ازم - 71٠١8 ببسإ - ۵

 دمي الف من لجرلا یش ”نامز سانلا ىلع یر« او دست : لو فا لوس تمم » لاق بهو

 هلا دبع وبأ هلاق همأل رمه نب هللا دبع وخأ ةثراح ع دسم لاق . « اب نم

 وسر نآ 2 رره ىلأ نع » نجا دبع نع دانا وبآ نوح بیم انربخأ ناملا وبأ عَ - ۱

فت چ ةعاسلا موقنال : لاف هل شا
 دا و ایم وغو « ةميظع iie ا وكت نا: يء نا ت

بارق نوب اذك :نولاچ د o يحو
 و شا ل ودمر هنأ معزي مک نیئالآ نم 

 کدو 6 لا ضرب ی

 یراباا حف ۱۳ جرم
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 ا 7 ٤ رس 2 زن 5
 را لب نم *تمأ م نكست ملا اإ ۳ فنی ال نيح كلذف « ن رها اونما سانلا اهارو ؛تعاط اذان

 دو ةعاسلا ٠ سوتتلو ¢ هزار وام الر هناعيابتيا الف مب امو نالجرلا رم ن : دقو ةءالا ٠ نموفتو اريخ ۱ مساع ف

 ةعاسلا "نموقداو ¢ هيف یس , الن 7 هضوح 2 ودر ةعاسلا نهوقتلو ¢ FA الف هتحفلا نيلب ”لجرلا "یفرصنا

 » معطر الف هيف ىلإ هتک ا مفر دو

 « هلبق یذلا بابلا ىف هثيداحأ رکذو « لاظب نبا حرش نم طقس نکسل « ةمجرت ريغب عيمجلل اذك ( باب ) هلوق

 ىذلا نامرلا ىف عقب كلذ نأ رهو « مدقت ىذلا لاتحالا ةبج نم هب هقلعتو « هلبق یذلا نم لصفلاك وهف لوالا لعو

 « لاجل ا نع الضف لهالا ىلع یولب الف ةنتفلا قورط دنع هسفنب منم لك لانتشال اما لالا نع سانلا هيف ىنغتسي "

 هريغ دي ىف امع هدنع ام دحأ لك ىتغتسي تبح غلابلا لدعلاو طرفلا نمالا لوصح امإو « لاجدلا نمز ىف كلذو

 عاسبتو رهظلا ذئذيح زعیف رشحلا ىلإ مهقوست ىتلا رانلا جورخ دنع امإو ؛ میرم نب یسیعو یدبلا نمز ىف كلذو

 هدلو نم هيلع ردقي نمو هسفن ةاجن دصقي لب لالا نم هلقثب ام ىلإ ذئنيح دحأ تفتلب الو دحاولا ریعیلاب ةقيدحلا

 قيرط نم لاطب نبا ركذو . ىلاعت هللا دنع علاو ىراخبلا عينصل بسانملا وهو تالاتحالا ربظأ اذهو « هلهأو
 ام متعمس اذاف « سانلا رشحت ران جرخت : لاق رابحالا بعك نع ربع نبا نع عفان نع ىرمعلا رمع نب هللا ديبع "

 رخآ نا : هلوأ 3 لأ نب ةفیذح هعسأو ةميظع نزو تالمهع ةحيرس یآ تب دح یو : لاق ماشلا ىلإ ىلإ اوجرخاف

 رگ اذتن نحنو ر ل ىنلا عاطا هقرط ضعب ىف لسم دنع هظالو : تاق . رانلا جورخ ةعاسلا مایقب ةنذؤأا تار الإ

 لاجدلاو نراخدلا ركذف « تايأ رشع ابابق اورت ىتح موقت نل اهنا : لاق « ةعاسلا ركذن : اولاق نوركاذت ام لاقف
 قرشااب فسخ : فوسخ ةثالثو جوجأمو جوجأيو ميرم نب ىميع لوزنو امرفم نم سمشلا عولطو ةبادلاو

 ىف اذهو : تلق . هرشحم ىلإ سانلا درطتف نولا نم جرخت ران كلذ رخآو برعلا ةريزجب فسخو برغم اب فسخو '

 ىلا قرشلا نم مرشحتران ةعاسلا طارشأ لوأ نأ هيف ناف « بالا لوأ ىف هيلإ راشلا سنأ ثيدح ضراعي رهاظلا

 رابتعاب اهتيلوأو تایالا نم ابعم ركذام رابتعاب اتیرخآ نأب امبنيب عمجمو « طارشالا رخآ انآ اذه ىفو » برغملا
 ناف اعم ركذ ام فالخم « روصلا ىف خفنلا اهئاهتناب عقب لب الصأ ايندلا رومأ نم اهدعب ءىثالىتلا تایالا لوأ اهن
 « ةبعش نع ناطقلا ديعس نبا وه ( ىحي انثدح ددسم انثدح ) هلو . ايندلا رومآ نم ءايشأ اهنم ةبآ لك دعب قب

 رشب انثدح » ددسم نع یضاقلا بوةعب نب فموب قرط ند جرختساا ىف معن وبأ هجرخأ رخآ خيش هيف ددسملو

 ديعم اتئدح ةيعش انثدح د مدأ نع ةاكزلا ىف مدقت « دلاخ نبأ ىنعي ( دبعم اشدح ) هلوق ۰ « ةبعش انثدح لضفملا نا

 هظافلأ ىلع مالكلامدقت ) نامز سانلا ىلع قاب سف اوو دصت )هلوق - . ىعارخلا ىأ ( بهو 7 ةثراح) هلو" «دلاخ نم

 لمتح (ابابقي نم دج الف هتقدصإ لجرلا ىثع) هلوق ۰ ثيداا اذد ىف هخرش وه ددسم لاق هلوقو ةاكرلا لئاوأ قف



 ۱۳ ۷۱۲۱ ۷۱۲۰ ثيدحلا ۱

 ىف عقوام ريظن وهو « ةعاسلا طارش نم نوكي الف زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ ىف ركحذ اك عقو كلذ نوكي نأ

 هل جرخ لجرلا نيرثل ةايح كب تلاط ناو ه هيفو ةوبنلا تامالع ىف مدقت ىذلا متاح نب ىدع ثيدح

 نب نمحرلا دبع نب ديسأ نب رمع قيرط نم هخ رات ىف نايفس نب بوقعي جرخأو ,دحب الف هلبقي نم سمتلب ًايهذ هفك

 : لوقیف ميظعلا لاملاب انيتأي لجرلا لعج ىتح زيزعلا دبع نب رمع تام ام هللاو ال , لاق ديج دنسي باطخلا نب ديز

 TT نمر ؟ ذتب هلام : حجري قح حربي اف ءارقفلا ف نورت ثدح اذه اولعجا

 ىف مدقت دقو « هيف ثحبلا ىقأيس اک هدعإ ىذلا ةريره أ ثيدح فالخ اذهو : تلق «  سانلا زيزعلا دبع نبا

 لالا ضيفو ب هيقو مج نا من لزب نأ نكشويل » ثبدح ءاینالا ثيداحأ نم مالسلا هيلع یسع ةمجر

 ءايشأ ةثالث یدع هاور ىذلا نآل حجرأ لوالاو «دارلا نوكي نأ لمتحيف « دحأ هلبقيال ىتح  ىرخأ ةياور قو

 اعقو نيلوألا نأ ىدع ركذف . ءارقفلا نم ةقدصلا لبق نم دقفو «ىرسك زونك ىلع ءاليتسالاو « قرطلا نمأ

 ربع طسإ هبيسو « زيزعلا دبع نب رمع نمز ىف ىدع توم دعب نکل كلذك ناكف عقيس كلاثلا نأو امهدهاشو

 لالا ةرثك هبيسف مالسلا هيلع سيع نمز ىف عقب ىذلا لالا ضيف امأو اونغتسا ىتح اباهأل قوقحلا لاصيإو لدعلا

 نبا ىنعي (ةثداح) هلوق ٠ هدعل ىذلا ةربره ىبأ ثيدح ىف كلذ نایو « ةعاسلا مايقب مراعشتساو سانلا لو

 نب لورج تاب مرثاك مآ یه ( همأل ) هلوق ٠ ريغصتل اب ( رمع نب هللا دسع وخآ ) هلوق ٠ ثيدخحلا اذه نا بهو

 : تلق . رمع نيبو انب قرف مالسالا ناكو : لاق دعس نبا اهركذ ةبعازخلا مرصأ نب ةعيبر نب بیسلا نب كلام

 نب ریهز قيرط نم فاربطلا جرخأ دقو « دابجلا ىف طورمشلا باب , رخآ ىف طورشلا باتك ىف كلذ ركذ مدقت دقو

 تيلص » لاق رمع نب هللا ديبع هل تدلوف رع تمت ههأ تناكو ىعازلا بهو نب ةثراح انثدح ق#] ىلأ نع ةيواعم

 مدقتو « ريهز ةياور نم دواد ىنأو سم داع هلصأو « ثيدحلا عادولا ةجح ىف ىنعي « هپ هللا لوسر فلخ

 ةياور يف عقوو ؛ جرعالا وه ( نحرلا دبع نع ) هلوق . ةدايزلا نودباق | ىلأ نع ةبعش قيرط م ىزاخبلل

 دبع نع » هفو دانسالا اذم ثيدحلا اذه ضع ءاقستسالا ىف مدقت اذكو« جرعالا نع » ةخسنلا هذهل ىلا ربطنا

 قحو م ثيدحلا « نولاجد ثعبب یتحو و ثيدحلا ( ناتئف لتتقت ىتح ةعاسلا موقتال ) هلوق ۰ « جرعألا نمحرلا

 قيرط نم ثعبلا ىف قیملا ا م انه دحاولا تدخلا قاسم ةعبسلا طارشالا هذه قاس اذكه « خلا معلا ضرقپ

 هذه ىراخبلا جرخأ : لاق 2 5 لي هللا لوسر لقو و امم دحاو لک ىفلاقف هدأ نع ةزمح فأ نب بیش

 ىتح م هلوقک :ذحاو نم رثكأ ۳2 عم ةعیس اهامسف « تاق . بيعت نع ناس لا ىلأ نع ةعبسلا ثيداحالا

 دقو « ةرشعلا ىلع تداز تاصف اذاف « جرحلا رثكيو نا ربظتو نامزلا فراقي لزالرلا شکتو ملعلا ضيقي

 لاملا مف ركب یتحو م لاو مث مث ءاقسسالا بانک ىف انه ىذلاك هتاسف معلا ضإق ثيدح ةخسْلا هذه نم ىراخبلا درفأ

 ثيدح دنسلا اذ ةوبنلا تامالع ىف ركذو « هما ةكزلا باتك ىف هتاس مث مث « هنم ردقلا اذه ىلع رصتقا « ضیفیف

 تاروكذملا هذهو « طلا اذه نم كلذ ريغ ءارشأ هيفو ثيدحلا « رعشلا ام ًاموق اولتاقت ىتح ةعاسلا موقتال »

 «لاق ام قفو ىلع عقوام اهدحأ : ماسقأ ىلع هنكل « ةعاسلا موقت نأ لبق دعب عقيس هنأب مثلي سم ربخأ اع اهلاثمأو

 یف همظعم مدقت لوألا طالاف « عقيس هنکلو ءىش هنم عقب ملام ثلاثلاو « مح ل و ۾ ددایم تعقو ام یائلاو

 لاتتقا انه هنم روکذااو « ةلوبقألا دیناسالاب كلذ نم درو ام « لئالدلا , ىف قبلا قوتسا دقو « ةوبنلا تامالع



 ین و كرتلا لاتقو توملا سانلا ضعب ىنمتو نايذبلا ىف سانلا لواطتو جرحلا ةرثكو نتفلا رورظو نيتميظعلا نیتشفل

 ءابلبق نورقلا ذخأب ىتمأ ذخأت ىتح ةعاسلا موقتال » ًاضيأ ةريره ىلأ نع ىربقملا ثيدح هنم درو امو لي هتيؤر

 نيلاجدلا جورخو لزالزلا ةرثكو نامزلا براقت ىناثلا طفلا نمو , دهاوش هلو « ماصتعالا ىف قأيسو ثيدحلا

 براقت ىنعم ىف درو ام ىلإ نّئفلا باتك لئاوأ ىف ىسوم ىبأ ثيدح حرش ىف ةراشالا تمدقت دقو « نيباذكلا

 ىف مدقتو « تارفلاو نونسلا صقتتو نامزلا براقتب » یناربطلا دنع ىموم ىبأ ثيدح ىف عقوو « نامزلا

 حرفي الو ثاریم مسقي ال یتح ةعاسلا موقت ال ١ دوعسم نبا ثيدح اهنمو « حشلا قليو » . « نتفلا رورظ باب »

 تايأ رشع عقي ةعاسلا لبق نأ ىفاني ال افنآ هيلع تهين ىذلا ديسأ نب ةفيذح ثيدحو و لسم هجرخآ « ةمينغب

 ركذو < لسم هجرخأ « برعلا ةريزج فسخو برغملاب فسخو قرشملاب فسخ فوسخ ةثالثو » اهنم ركذف

 ىلعي وبأو دمحأ جرخأ دقو « ناخدلا ةروس ىف دوعسم نبا ثيدح ىف كلذ مدقتو هيف فاتخا دقو ناخدلا اهتم

 لئابقب فسخ ىح ةعاسلا موقت ال و ثيدح نيتامبملا ءاحلا فیفخت و داصلا مضإ ىراخص ثيد > نم ىناربطلاو

 ةثالثلا فوسخاب دارلا نوكي نأ لمتحي نکساو « عضاوم ىف فسا دجو دقو « ثيدحلا « برعلا نم

 دوسي ىح ةعاسلا موقت ال د دوعسم نبأ ثيدحو ًاردق وأ أناكم هنم مظعأ نوكي نأك دجوام ىلع ًادئاز ًاردق

 نم ىذمرتلا دنعو « هوحن ةركب ىنأ نع راذبلا جرخأو « اهاذر , ظفل ىفو « ىناربطلا هجرخآ « اهوقفانم ةليبق لك

 اذا » ةريره بأ ثيدح للعلا باتك ىف مدقت دقو « مهقساف ةليبقلا داسو مهذرآ موقلا عز ناكو « ةريره أ ثيدح

 رطملاو « اظيغ دلولا نوکس ىتح ةعاسلا موقتال » دوعسم نا ثيدحو « ةعاسلا رظتناف هلهأ ريغ ىلإ مالا دسو
 مشلاو ریبکسلا ىلع ريغصلا هیرتجو , دازو هلثم بارضلا مأ نعو . ىناربطلا هجرخأ « اضيف مایالا ضيفتو « اظبق

 نم مدقت دقو ۽ اب رغم نم سمشلا عولط ثلاثلا طفلا نمو « امارخ رمعو ابندلا نارمع برخو میرکسلا ىلع

 نوا لتاقي ىح ةعاسلا موقتال» ثيدحو رذ ی ثيدح ند قلا دب قو  ةريره ىلأ نع ىرخأ قرط

 نع خاص ىنأ نب ليهس ةياور ند مسه هجرخآ ثيدلا « رجطا ءارو ودورلا ءىتخي ىتح نودلسملا مباتقیف دوبل

 یرهزلا ثيدح نم هياع اقفتاو « ةريره دآ نع ةعرز ىبأ ةباور نم ةوبنلا تامالع ىف مدقت دقو « ةريره ىبأ

 دنع ةرع ثيدح ىف درو اک لاجدلا لبق عقي كلذ ناو ةوبنلا تامالع ىف هحرش ىضمو « رمع نبا نع ملاس نع

 ايف نوو بذاكلا ابيف قدصيو قداصلا ايف بذكي تاعادخ نونس لاجدلا مامأ نا ر سنأ ثيدحو « یاربطلا

 هلثمو « د يج هدنسو رازبلاو لس وبأو دج] هجرخآ تبدخا « ةضمب ورا امف ملکتید نئاخلا امف نويو نیمالا

 ةرعم ثيدحو « ةماعلا سآ ف مکتب هفاتلا لجرلا لأ « ةف ورلا امو لیق » هیفو ةريره یآ ثيدح نم هجام نال

 له نولأست و a E مقافتي , ظفل ىفو « سف ا اوندعت مل اماظع ارومآ اورت ىتح ةعاسلا موقتال »

 ىف ىناريطلاو دمحأ هجرخأ « اهنکامآ نع لوزت لابا اورت ىتحو م هيفو ثيدحلا « اركذ اهنم کا رکذ عین نک

 دفاستي یتح ةعاسلا موقتال و وربع نب هللا دبع ثيدحو « اند هنم دوصقاا نود ىذهرتلا دنع هلصأو ليوط ثيدح

 هذه ىنفتال , ةريره ىلأ نع ىلعي الو کاطاو نابح نبا هجو ىناربطلاو رازبلا هجرخآ « را دفاست قيرطلا ىف
 ,طئاحلا اذه ءارو اهانيراو ول لوقت نم ذئموي مرايخ نوكيف قيرطلا ىف امشرتفیف ةأرملا ىلإ لجرلا موقيىتح ةمالا

 ةمامأ ىنأ ثيدح ىفو « قيرطاا متلزتعا ول مباثدأ لوقب , هيفو هون رذ ىلأ ثيدح نه « طسوالا , ىف ىناربطللو



 ۷۵ ۷۱۲۱۰ ۷۱۲۰ ثيدحلا

 الأ میضعب لوقيف ةجعنلا بنذ عفري اک ابليذب عفيف مدح اهلا موقيف موقلاب ةأرملا رم ىتحو ه هلوق یاری دنع

 سردي » هجأم نبا دنع ناعلا نإ ةفيذح ثبدحو , مكيف رمعو ركب ىفأ لثم ميف ذئموب روف « طئاحل ا ءارو اهتيراو

 سأنلا نم فئاوط قبو « ةق صع الو كس الو ةالص الر مارصام یردبال یتح بوثلا ىثو سرد اک مالسالا

 ثيدحو « اهلوقن نحنف هللا الإ هلا ال ةماكدلا هذه ىلع انءاي) انكردأ نولوقيو ةریکسلا زوجعلاو رسکسا) حشا

ىرق دنسو دحآ هجرخأ « هللا الإ هلا ال ضرالا ىف لاقبال ىتح ةعاسلا موقتال د سا
 هللا ١ ظفاب ملسم دنع وهو « 

 یلسلا ءابلع ثيدح نم هلثم دحالو , سائلا رارش لع الإ ةءاسلا موقتال د دوعسم نبا ثيدح نم هلو ءهللا

 هدهأ وش تمدقت دقو «رارش » لدب « ةلاثح و ظفلب دمو ةنيفخ ةدحرم ادم ما نوکسو ةلمرملا نيعلا رسکب

 نع ديج دنسب دمحالو « نمؤم ىلع ةعاسلا موقنال » هنع رخآ هجو نم ینارطاو « ساناا نم ةلاثح قب اذإ باب » ىف

 الو افورعم نوفرمیال جاجع قبيف » ضرالا له نم هتطب رك هللا ذخأي ی ةعاسلا موقت ال د رمع نب هللا دبع

 نم اهنودبعي ناثوالا ىلإ ىتمأ نم سان مجرب ىتح ةعاسلا موقتال » ةريره ىنأ نع ىملايطالو « ارکنم نورکنب

 نم فئاوط قيود ةفيذ> ثیدح نم هجام نرالو « ايرق ةصالا ىذ ركذ ىف هثبدح مدقت دقو « هللا نود

 نم دمحأو مسلو « اهون صنف هللا الإ هلإ ال ةملكلا هذه ىلع انءابآ انکردآ نولوقي زوجعلاو ریبکسلا خیشلا سانلا

 لسمو « ناثوالا ىتمأنم لئابق دبعت یتحو « نيك رش اب ىتمأ نم لئابق قحلت ىتح ةعاسلا موقت الو »ناب ول ثيدح

 احير هللا ثعبي مث هیفو ثيدحلا « هللا نود نم ىزعلاو تاللا دبعت ىتح ىلايللاو مايألا بهذتال , ةشئاع نع ًاضيأ

 ثيدح ىفو « مهئابآ نيد ىلإ نوعجريف هيف سيخ ال نم قبيف نام نم ةبح لاقثم هبلق ىف نمؤم لك اهب ىفوتيف ةببط

 ىضم دقو رافص اهنه طارشالا : هريغو قتلا لاق » میرم نب ىسيع توم دعب كلذ نأ هيفو هدهاش ديسأ ن ةفيذح

 ولطو ةبادااو لاجدلا ىهو ملسم دنع ديسأ نب ةفيذح ثيدح ابنمضت ىلا یهو : تلق . قاتس رابك انهو اهرثكأ

 توم دسب بهت ىلا جرلاو جوجأمو جوجأي جورخو میس نب ىسيع لوزنو ملا لماحلاك ايرغم نم سمشلا

 یح قحلا ىلع نيرهاظ ىتمأ نم ةفئاط لازتال د ثيدح كلذ ىلع اولكشتسا دقو « نيئمؤالا حاورأ ضيقتف ىسع

 نكميو « ءاقبلا ىناثلا رهاظو « قاب مئاقلا نع الضف نينمؤملا نم دحأ قییال هنأ لوألا رهاظ ناف « هللا سأ ىتأي

 لاكشالا لوزي عملا اذببف « اوبه لبق روبظلا نوكيف جيرلا كلت بوبه « هللا سأ , هلو دارلا نوكحي نأ

 رخآف اذه ىلعو « ةعاسلا موقت مهياعف نمؤم مهيف سيلو رارشلا الإ قبب الف ای وبه دعب اماف « ىلاعت هللا قيفوتي

 يح ةعاسلا نا و مالسلا هيلع ىسيع لوق بابلا رخ ىف ركذأسو « حيرلا كلت بوه ةعاسلا مايقب ةنذؤملا تایالا

 باتك ىف مدقت ثيدحلا « ناتشف لتتقت ىح » هلوق امأو ( لصف ) « « عضت ىتم ابلهآ یردبال ملا لماحلاك نوکت

 امهتوعد هلوق نمو نيدلسم مهتيمست رم ذخؤيو « هعم نمو ةيواعمو هعم نمو ىلع نيتئفلاب دارملا نأ قاقرلا

 ىلع « ةيغابلا ةّئفلا ارامع لتقت ١ تیدح لدو « نيتفئاطلا نم الك ممريفكست ىف میعبت نمو جرارخلا ىلع درلا ةدحاو

 لاق بهو نب ديز نع ديج دنسب رازلا جرخأ دقو « هواتق ةي واعم باعصأ نال برحلا كلت ىف بيصملا ناك يلع نأ

 ؟ انممأت اف. اولاق ؟ فسا اب ضع هوجو مهضعل برضي ید لمأ جرخ دقو تن فيك : لاقف ةفيذ> دنع انك و

 نع دج دئسإ نایفس نب بوقعي جرخأو « قلا ىلع ااف اهومزلاف ىلع ممآ ىلإ وعدت ىتلا ةقرفلا اورظنا : لاق

 ىلع هيل] راسف د ماشلا لعأ هباجأف ناثع مدب بلطلا ىلإ اعد للا لهأ ىلع ىلع ةبلغ ةيواعم غلب امل» لاق ىرهزلا



 نتفلا باتك - ۲ ۸1

 نع ديج دنسب هفيلأت ىف « نيفص باتک » ىف یراخبلا خویش دحأ ىنمجلا ناملس نب یحم رکذ دقو . نيفصإ ايقتلاف
 ىنم لضفأ هنأ لءال ىناو ءال : لاق ؟ هلثم تنأ وأ ةفالخلا ىف يلع عزانت تنأ : ةيواممل لاق هنأ ال وحلا لسم يأ
 اولوقف ًايلع اونتأف ؟ همدب بلطأ هيلوو همع نبا انأو ًامواظم لتق نابع نأ نومهت متسلأ نكسلو « رمآلاب قحأو
 شوبجلا ىف ىلع راسف ةيواعم عذتماف « ىلإ مبكاحيو ةعيبلا ىف لخدب : لاقف هوماكف هوتآف « ناثع ةلتق انل عفدي هل
 مي لف اولسارتؤ < ak كلذو كانه لزت ىت> ةيواعم راسو « نيفصإو لزت ىتح قارعلا نم

 اوناك ليقو « افلأ نيعبس ون هخرات ىف ةمشخ یآ نا رکذ مف نيب رفلا نم لتق نأ ىلإ لاتقلا عقوف < رمآ مل

 ىف هريغو دحأ اهداز ام حتفلا ةروس ریسفت ىف مدقت دقو « انحز نيعبس نم رنک مهيب ناك لاقیو « كلذ نم

 مود عقو ام اس مه عقوام فیذح نب لوس هیبش] و نيفصإ مب کحتلا ةص نم كانه روك ذملا فینح نب لبس ثيدح

 هر ڪڪر نآ هرس نم : لو نيفص موي ًارابع تدعم اضرا ١ نآ نع حرص دس ةبيش ىفأ نبا جرخأو . ةيديدحلا

 رفك : لجر لاقف رامع بنج ىلإ تنك : ثراحلا نب دايز قيرط نمو . ابستحم نيفصلا نيب مدقتيلف نيعلا روا
 مولتاقن نأ انيلع قف قلا نع اوداح موق مينکلو ءدس>او انيبن كلذ اولوقتال : رامع لاقف « ماشلا لهأ
 یتح ماشلا ىلع ةيواعم 7 نأ هيلع سابع نبا راشآ ىلع عيوبو لتق ال نامثع نأ دعس نبا ركذو . اوعجري ىتح

 نم ىلع ف الو . ًادبأ 1 يش هل ىلأ ال هللاو : لاقف ةيواعم كلذ خلبف ٠ . حنتماف یاشام هيف لعفب مث * ةعرسلا هل ذخأب

 ابأ لسرأو « عذتماف سانلا هيف لخد ايف لوخدلا ىلإ هوعدي ةيواعم ىلإ ىلجبلا هللا دبع نب ريرج لسرأ لما لهآ
 مرحلا نم لوألا رشعلا ىف نيفصإ ايقتااف ة ةيواعم ةمج ىلإ دونجلا ىف ىلع راسو « رمالا مظتني ملف مدقت اك بس
 ىلإ اوعدو صاعلا نب وربع ةروشع فحاصملا اوعفر اوبلغي نأ ماشلا لهأ داك الف « رفص ةرغ ىف اولتتقا ام لوو

 جراوخلاب ىلع لاغتشاو ماشلا كلب ةيواعم دادبتساو امیفالتخا نم ىرجام ىر نيكحلا ىلإ رمالا ل آف «اهيفام
 لاق ماشلا لهأب لتقلا رحتسا الف « نيفصإ انك : لاقف لئاو ابأ تيتأ : تباث یآ نب بيبح قيرط نم دمحأ دنعو
 دیو اننيب : لاقف لجر هب ءا ‹ كيلع ىبأي ال هناف هللا باتك ىلإ هعداف فحصملا ىلع ىلإ لسرأ ةيواعمل وربع
 مو مهنم قيرف ىلوتي مث مینیب مكحيل هللا باتك ىلإ نوعدي باتکسلا نم ًابيصن وتو نيذلا ىلإ رت لأ إل هللا باتك
 رظننام نينمؤملا ريمأ اي: جراوخ كلذ دعب اوراص نيذلا ءارقلا لاقف « كلذب ىلوأ انأ 3 ىلع لاقف ٤ نوضرعم
 کسفنآ اومهتا سانلا اهيأ اب فينح نب لبس لاقف ؟ اننيب هللا مکس ىتح انفويسب مییلع ىثمن الا < ر ءالؤب
 نب لبس نع هجولا اذه نم كلذ نايب مدقت دقو « نیکرشاا عم حلصلا ةصق ركذف « ةيبيدحلا موي انتيأر دَقف
 جرخأ دقو . نيدترملا ةباتتسا باتك نم « نیدحالاو جراوخلا لتق باب » ىف ميكحتلا 4 ةصق ىلا ترشأ دقو « فینح
 ءاج : لاق یزارلا ةعرز ىبأ یخآ نبا مساقلا ىلأ قيرط نم مث هدنم نبا قيرط نم ةيواعم ةمجرت ىف ركاسع نبا
 ةيواعم بر : ةعرز وبأ هل لاقف ؛ قح ريخب ًايلع لتاق هنال لاق ؟ لهل لاق « ةيواعم ضخبأ ىلا هل لاقف یمع ىلإ لجر
 ىايسو «لاجد عم ( نولاجد ثعبي ىتحو ) هلو . ؟ امهنإب كلوخد اف مرک مصخ ةيواعم مصخو محر بر
 دابعلا لاعفأ نأ هنم دافتسيو . ةلاسرلا ىنعم ثعبلا ال « مرابظإ مهثعبي دارااو «هدعب ىذلا بابلا ىف هريسفت
 قو « مزجلاب ثیداحالا ضعب ىف عقو ( نيثال” نم بيرق ) هلوق . هريدقتب رومالا عيمج نأو ىلاعت هلل ةقولخم

 نوباذك ىتمأ ىف نوكيس هنأو » نابوث ثيدح یف مزجلا امأف » كلذ ريرحتب ابضعب قو كلذ ىلع ةدايزب ابضعب



 ۷۱۲۰-۷۱۲۱ ثيدحلا
۸۷ 

 فرط رهو نابح نبا هحمصو ىذمرتلاو دواد وبآ هجرخأ « ىدعب ین ال نيينلا مهاخ انأو ین هنأ معزي ميلك نوثالث

 نوئالث ةعاسلا یدب نيد ورع ن هلا دبع ثبدح نم لعب أو جالو « هعرج قسي لو لسم هجرخأ ثب دح نم

 ردصملا ةرم ثبدح ىفو هوحن ینارط)ا دنع دوم م نبا ثيد> قو هوحن و دحآ دنع لع ثيدح قو ءاباذك الاجد

 « فارطلاز دحآ هجرخآ « لاجدلا ررعألا مرخآ ًاباذك نوثالث جرخ ىتح ةعاساا مرقت الود هيفو فوسكلاب هلوأ

 بحاص ىبنعلا د وسألا مهم ًاباذك نيثالم ةءاسلا ىدي نیب نا » رييزلا نبا ثیدح ىفو « هح و ىذمرلا دنع هلصأو
a 

 مث ةوبنلا ىعداو دلیرخ نبا ريغصتلاب ةحيلط ركب بأ نمز ىف جرخو : تاق . ةلليسم ىنعي ةماعلا بحاصو ءاعنص

 ىبأو دحال ظفا قف ةدايزلا امأو « هدمب تعجر مث ةليسم امج وزت مث حاج ًاضرأ تأبذتو « مالسالاىلا عجرو بات

 نوريذي اهياع اونوکت مل ةنسب fig : لاق ؟ مآ ام : تاق رثك أ وأ نوب اذك نرمال ورمع نب هللا دبع ثب دحیف لعب

 جرخ ىح ةعاسلا موقت ال ,- ىناربطلا دنع وربع نب هللا دبع ةياور قو « موبنتجاف مومتیآر اذاف « مكتنس اهب

 نإ لوم وهو « اضيأ فيعض هدنسو هوحه سنأ ثيدح نم ىلعي ىنأ دنعو « فیعض اهدنسو « ًاباذك نوعیس

 ىف نوكيس و ديج دنسب ةفیذح نع دحأ هجرخأ اضف رب رحتلا امأو , ديدحتلا ىلع ال ةرثكلا ىف ةغل بلا ىلع تبث

 ةياور نأ ىلع لدي اذهو < ىدعب ىف ال نییبنلا ماع فاز «ةوسأ عبرأ مهم نورشعو ةعبس نولاجد نوباذك يم

 معذب مبلك ) هلوق ٠ « نیثالث نم بيرق » بابلا ثيدح ىف هلرق هديؤيو « رسكلا ربج قیرط ىلع مزجلاب نيثالثلا

 ماخ فاو ١ ىضاملا ثيدحلا رخآ ىف هلوق ىف رسلا وه اذهو « ةوبنلا ىعدي مهنم الك نأ ىف رهاظ ( هللا لوسر هنأ

 روكذملا ددعلا ىلع داز نم نأو اهون وأ نيثالثلا نم ركذ ام مهنم ةوبنلا نوعدب نيذلا نوكي نأ لمتحيو « نييبنلا

 ةاعدلا قرفلا رئامو ةيلواحلاو ةدحولا لمأو ةينطابلاو ةضفارلا ةالغك ةلالضلا ىلإ وعدي نکل طقف اياذك نوكي

 ی لاقف و دمحأ دنع ىلع ثيدح ىف نأ هديؤيو ؛ لر هللا لوسر دخ هب ءاجام فالخ هنأ ةرورضلاب میام ىلإ

 ضبقي ىتحو ) هلو ٠ ضفرلا ىف واغي ناك امن و ةوبنلا عدي مل ءاوکلا نباو « مهنا كناو : ءاوكسلا نب هللا ديعل

 دالبلا نم ريثك ىف عقو دق ( لزالرلا رثكتو ) هلوق ٠٠ ماکحالا باتك » ىف اضيأ أبو ملعلا باتک ىف مدقت ( ملعلا

 ثیدح ىف عقو دقو ءابماودو الرمش اهترثكي دارملا نأ رهظي ىذلا نكلو لزالرلا نم ريثك ةيبرغلاو ةيقرشلاو ةيلامشلا

 « ةعاسلا بارتقا دنع قعاوصلا رثكت» ديعس ىبأ نع هلو «لزالزلا تاونس ةعاسلا یدب نيبو » دمحأ دنع ليفن نب ةملس

 لالا مكيف کی ىتحو ) هلوق . ابرق كلذ ىف ثحبلا مدقت ( جرحلا رثكيو نت ربظتو نامزلا براق ) هلوق
 ىلا ةراشا نوكيف ةباحصلا نمز ىلع لوم هنأب رعشإ « مكيف ه هلوقب دييقتلاو ةاكرلا باتك ىف هحرش مدقت ( ضيفيف

 نمز ىف عقوام ىلا ةراشا «لاملا بر مهي ىتىضيفيف هل وق نوكيو مورلاو سرفلا لاومأ مبماستقاو حوتفلا نم عقوام

 نوكيو : هتقدص لبقي نم دحي الف ةقدصلا هلام ضرعي ناك لجرلا نأ هنمز ىف عقو هتأ مدقت دقف زيزعلا دبع نب ربع

. میرم نب ىسيع نمز ىف عقيسام ىلا ةراشإ « هب ىل برأ ال : هيلع هضرعي ىذلا لوقيف هضرس یتحو د هلوق
 نوكيف 

 هيف ليق مث نمو ةباحصلا نمز ىف كلذ ناك دقو طقف لاملا ةرثك ىلا والا : لاوحأ ةثالث ىلإ ةراشإ ثيدحلا اذه ىف

 ةمالعل ةنيابم ىرخأ ةمالع ركذ < ةيزجلا باتك » ف ىضم ىذلا كلام نب فوع ثيدح ىف عقو دقو کیف رثكي »

 ناتومو « سدقملا تيب حتف مث « توم : ةعاسلا یدب نير اتس ددعا » هعفر كلام نب فوع ثيدح ىف ةيناثلا ةلاحلا

 دنع اذه نم ءيش ىلا ترشأ دقو . ثيدحلا ءاطخاس لظیف رانيد ةئام هنم لجرلا ىطعي ىثح لاملا ةضافتسا مث
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 « هريسغ لأم ذخأ نع دحأ لك ءانغتسا لص نأ ثيحي ةرثكلا نم هضيف ىلا ةراشالا ةيناثلا ةلاحخلا هحرش
 ىف قوام ىلع قبطني كلذو « لالا بر“ مهي » ليق مث نمو مهدع نم رصع ل وأو ةباحصاا رصع رخآ ىف كلذ ناكو
 لالا بحاص مب ىتح دحأ لكل ءانغتسالا لوصح و هضيف ىلإ ةراشالا هيف ةثلاثلا ةلاجلا . زيزعلا دبع نب رمع نمز
 ةجاحال لوقةيف هذخأ ىأيف ةقدصاا قحتسيال نع ناك ولو هريغ ىلع ةضرعي هنأب دادزب و هتقدص لبق نم دحبال هن وکي

 رشحلا رمأب سانلا لاغتشاو رانلا جورخ ريخالا اذه نوكي نأ لمتحو . مالسلا هيلع یسیع نمز ىف اذهو : هيف ل
 ىف مدقت ( ناینبل ىف سانلا لواطت یتحو ( هلو ۰ عاطتسا ام ففختي نأ درع لب لالا ىلا ذءذيح دحأ تفت الف

 ىف سانلا لواطتیو ةعاسلا طارشأ ىف هلوق نامبالا نع ليربج لاؤس ىف" ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم ناميالا باتك
 اتيب ینیب ناك نم الك نأ ناینبلا ىف لواطتلا ىنعمو « ةوبنلا نمز ىف برق نع تمقو ىتلا تامالعلا نم یهو « نايذبلا
 نم معأ وأ ةفرخرلاو ةئيزلا ىف هب ةاهابملا دارلا نوكي نأ لمتعو « رخألا عافترا نم لعأ ةعافترا نوكي نأ ديرب
 . نيبابي لبق هحرش مدقت (لجرلا ربقب لجرلا رع یتحو) لوق . دايدزا ىف وهو كلذ نم ريثكلا دجو دقو < كلذ
 مث قييبلا هادبأ ام كانه تركذو : قاقرلا باتك رخآ ىف هحرش مدقت ( اهرفم نم سمشلا علطت یحو ) هلوق
 تدامت اذا مث « برغملا نم سمشلا عولط تقو نوكي نأ لمتح اهناع) اس: عفنيال ىذلا نمزلا نأ الاتحا ىطرقلا
 . هيلع درلا هجوأ تنييو لاعحالا اذهب مزج نم تركذو « ةبوتلاو ناعالا عمن داع ةبألا كلت دبعلا دعبو مايالا
 عفنيال ةمايقلا موي ىلا ذثموب نف , هيفو برفلا نم سمشلا عولط هيف ركذ ورمع نب هللا دبعل ثيدح ىلع تفقو مث
 . قيفوتلا هاب و عازلا عضرم ىف صن وهو « ماحلاو یاربطلا هجرخآ « ةبالا « لبق نم تنمآ كلا مل اما ] انسفن
 . ةيأور نم لسم دنع عقو ( ةنايوطي الو هناعیابنی الف امن امہ وڈ نالسجرلا رشن دقو ةغاسلا نموقتل و ۱ هلوق
 ةريره ىبأ نع دايز نب دم قيرط نم ثعبلا ىف قيبللوموقت ىتح هناعيابتي الف بوثلا نامیابتپ و دانزلا يأ نعنايفس
 ةياورلا ىف املا بوثلا ةبسنو « هنايوطي الو هناعبابتي الف هناعي ابتي ابوث امبنيب ارشن دق نيلجر ىلع ةعاسلا نمرقتل و »
 ىرخالا ةياورلا ىف هلوقو « مات م رخالاو كلام امهدحآ نال رخآلا ىف زاجلاو امهدحأ ىف ةقيقلا رابتعاب لوالا

 الو هنامیابتب الف ةعاسلا مايق ةتنب نم كلذ امهنيب متي الف هءارش ديري یذلاو کلام هيف نامواستي ىأ « هناعبامش »
 اهو نيلجرلا ىلع مرقت ةعاسلا نأ » هعفر ةريره یآ نع دايز نب دمحم نع رمعم نع قازرلا دبع دنعو « هنايوطي
 لاق , لاق ةمدقم اهدعب امو ةصقلا هذه ؟احلا دنع رماع نب ةبقع ثيدح ىف عقوو «هنایوطب اف بوثلا نارشنب
 یامسلا المت ىتح عفترت لازت اف  سرتلا لثه برذلا لبق نم ءادوس ةياحس ةعاسلا لبق کیلع علطت لپ هلا لوسر
 نارشنیل نیلجرلا نإ هديب یسهن یذلاو : لاق . هللا رمآ قأ  ةثلاثلا ىف لوقت ائالث  سانلا ابآ بدانم ىداني مث
 هلوأ حتفب (هضوح طیلب ) هلوق ۰ لجراا ىأ ( وهو ةعاسلا نموقتل و ) هلوق ۰ ثيدحلا « هنايوطي اف امه بوثلا
 ضوخلا طال لاقي هباود هنم قسيو هال ةقوقش دسيف ردملاو نيطلاب هحلصي ىنعملاو یعابرلا نم همضب و ىنالثلا نم
 نيبو هيب ةقرفت طولي هعراضم ىف ءاجو « ةشحافلا لعفي نمل طئاللا لبق هنمو « هوحنو ردلاب هحلصأ ذا هطيلب
 نمي ةيلهاجلا لهأ طيلي رمع ناك » هنمو قوصللا طوللا ىف لصالاو « طولي ًاضيأ ضوحلا ىف زازقلا كحو . ضوحلا
 ثيدح ىف عقوو ٠ ملعأ هللاو طول موق ىلا بسذ ةشحافلا لعاف نأ ردات ىذلاو « لاق اذك « مالسالا ف ماعدا
 ما لا دلع وربع نب هللا دبع ثيدح قو « اقش ترك فيو ا با



 ۸۹ ۷۱۲۲ - ۷۱۲۰ ثيدحلا

 هن وک ىف ببسلا نایب اذه قف « قعصيف هضوح طولب لج ر هعم نم لوأ نوکیف روصلا ىف خفني مم لسم ىف هلصأو

 ىح - هنع لصفنب وأ غرفي ىأ  ردصي اف هضوح ىف طياب لجرلاو » سم دنع عقوو « ايش هضوح نم قسيال

 (هنکآ عفر دقو ةعاسلا نموقتل و ) هلوق ۰ هنم ىقتسي نأ لبق نم ةمايقلا موقت ىأ ( هيف یقس الف ) هلوق ۰ « موقت

 وأ د ابنض# نأ لبق نم وأ « هيف ىف هتمقل عضب نأ لبق نم ةعاسلا موقت ىأ ( ابمعطي الف ) هيف ىلا هتمقل ىأ مضلاب

 ىلع ةعاسلا موقت » هعفر ةريره ىبأ نع دايز نب دم قيرط نم ثعبلا ىف یقپبلا هجرخأ دقو . ابعلتبي نأ لبق نم

 «قاقرلا باتك د رخاوأ ىف » مدقتو ه ريخآلا لاتحالا ديوي اذهو اظفلي الو ابنیسی الف ابك وب هيف ىف هتلكأ لجر

 علطت یتح ةعاسلا موقتال » هلوق نم وهو هنم فرط بالا ثيدح دنسب « امرنم نم سشا عولط باب » ىف

 دقو ةعاسلا نموقتلو » هدعبو « امه وث نالجرلا رشن دقو ةعاسلا نموقتلو و هدعب ركذو « ام رغم نم سمشاا

 ةعاسلا نموقتلو ه هدعبو « هضوح طيلي وهو ةعاسلا نموقتلو , هدعب و « همعطي الف هتحقل ناب لجرلا فرصنا

 ما هذه الإ هماعب انه ثيدحلا د روأ هنأ عم انه اهفذح مل یردآ امو « بلحلا ىهو ةدحاو دازف  هتلكأ عفر دقو

 تب اهتدجو مث « ثيدحلا اذه ىلع مالكلا لوأ ىف هتركذ ىذلا ليصفتلا لع ثيدحلا ةلج ىف ىناربطلا اهدروأ دقو

 نع بيعش نب رشب ةياور نم ىقييبلا هجرخآ دقو « ىسباقلاو رذ ىل تطةسو لیصالاو ةميرك ةياور ىف ل الا ىف

 فاقلا نوكسو ماللا مسكي ةحقللاو . ىرخألا ةثالثلا هعم جرخأو « همعطيال اهت# رم هتحقل نبلب و ظفلب هيبأ

 ةمايقلا نأ ىلا ةراشإ هلك اذهو « نوبل مث ةثالث وأ نيربش حوقل تجتن اذإ یمو » ردلا تاذ ةقانلا ةلمبم اهدعب

 الإ ةعبرالا رومالا هذه « نتفلا باک , رخآ ىف هنم لسم جرخأ دقو . مفلا ىلا ةمقلا عفر ابعرسأو ةتفب موقت

 اف ةحقلا بلع لجرلاو ةعاسلا موقت , هظفلو اذه هدنسب دان زلا بأ نع ةنيبع نب نايفس قيرط نم ةمقثلا عفر

 . امف هظفل تركذ دقو « هضوح ىف طيلي لجرلاو «بوثلا ناعب ابتي نالجرلاو « موقت یتح هيف لا ءانإلا لصي

 روصلا ىف خفني مث » هظفل و ضوملا بحاصب لیثلا نم دارملا هنم فرعيام وربع نب هللا دبع ردح ىف ءاج دقو

 هجام نبا جرخأو « لسم هجرخأ « قعصيف هلبإ ضوح طولي لجر هعمسپ نم لوأو « ىغصأ الإ دحأ هعمسي الف

 اوركاذتف ىسيعو ىمومو مهاربا قل يقلب هللا لوسرب ىرسأ ةليل ناك امل » لاق دوعسم نبأ نع ماحلا هححصو دمحأو

 ىلا ثيدحلا درف < لع اهنم هدنع نكي ملف ىسوم اولأس مث « مع ابنم هدنع نكي ملف امنع هولأسف ميهارباب اؤديف ةعاسلا

 هيلا لزناف : لاق « لاجدلا جورخ ركذف « هللا الإ ابماعي الف اهتبجو اماف « اهتيجو نود امف ىلا دبع دق : لاقف ىسيع

 دو لابجلا فسنت مث رحبلا ف مهفيج قليف رطملا لاسراب مث مهتومب هءاعد مث جوجأمو جوجأب جورخ ركذ مث هلتقاف

 اهتدالوب موجنت ىتم ابلهأ یردبال ملا لماحلاك سانلا نم ةعاسلا تناك كلذ ناك اذا ىلإ دبعف « دالا دم ضرالا

 « ًارابت وأ ناك اليل

 لاجدلا رک ذ اپ - 5

 ام : ةبعش نب ةريغاا ىل لاق » لاق سيق ىنثدح ”ليماعس] اندح ې اند د دسم اشو - ۲

 رزهخ "لج همم لا نولوقي مه : تلق ؟ هنم تارضبام : ىل لاق هنإو « هام لاجالا نع عي ىبنلا دحأ

 < كلذ نم فا ىلع نوخآ وه لب : لاق « وام رو

 یرابا مف ۰ ۱۳ ج۱۲ م ۱
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 نع هارآ رمع نا نع » عفان نع بويأ ادادح بیو انثدح لیماع| نب ىموم ازم - ۳

 « ةيفاط ةيتع اماک یا نبملا ر وه : لاف م يبلا

 نع » ةحلط ىبأ ن اد "قادحسا نع ىح نع "نابیش ان دح صفح نب دعس او - ۶

 تافجر ثالث ةنيدال تح رے دا ةيحان ىف ل زنی یح لاج دلا ءیجب: اسیر یبلا لاق: لاق كلام نب سنا

 « قفانمو رفاك لك لا جرخیف
 نع ةرکب ىبأ نع » هدج ع ن یبا ن نع لء ن مهار ان دژ دح هلا لع ن زنا" دبع اشو - ۰۵

 « ناکام باب لکل باوبأ ةعبس ذئموي او « لاجالا حيسلا بعر ةنيدلا لخدنال : لاف تم ىنلا

 نعد یبا نع ريهاربإ نب ا رعسم ان دح مر نب دمح اند هللا دبع نب e اشو - ۲۰

 . « ناكل باب لكى ع باوبأ ةءبسذئموي اه « حيسلل يعثر يدلل لخدن ال: لاق لَم ىنلا نع ةركب ی

 هتسس » ةرکپ وبآ ل لاتف ةرصبلا تمرلق : لاق هی نع مدارا نب حاد ن ع قاحسإ نبا لاقو : لاق

 اذ ل ؟ يبلا

 هللا دبع نب لاس نع رباهش نبا نع ملاص نع ميه ربا انثدح هللا دبع "نب ززملا دبع اشو - ۰۷

 وي ذم“ هلهأ وه ۱« هللا ىلع ىثأف ساالا ىف و هللا لوسر ماف : لاق امهمع هلا ىضر رمع نب هل دبع نأ»

 لقب ۸ ًالوق هيف کا لوقأس یکلو « هموق هرذنأ دقو الإ "ین نم امو هوك 'رذن ال ین : لاقف لاجدلا

 « روع, سيل هللا نإوروعأ هنإ هموقل "ین
 "رمه نب هللا دبع نع » اس نع باهش نبا نع ليقع نع ثا انثدح ريكسب نب ىبحب اش - ۰۸

 هسأر  قارو وأ - فاني رعشلا طبس مدآ لجر اذا ةيمكسلاب ف و مالو : لاق لكم هللا لوسر نأ

 نأك نيملا روعأ سالاد ا مسج لجراذا تفعل ۰ تبهذ م « مس نا :اولاق ؟ اذه نم : تلق ام

 «ةماز نم لجر _نطك نا اش هب سانلا برأ « لاجدلا اذه : اولاق « ةيفاط 2 ةبتع 7

 17 نع باهش نب ن ء اع نع دعس نب مماد ربإ ان دح للا دبع نب زیزعل ربع اش - ۹

 « ناجا نف نم هتالص ىف لی هقا لوسر تمم : تااق امنع هللا 7 ىضر ةشئاع نأ »

 جم ین ۲ نم و 14 نع ۳ مر نع كلملا رلبع نع ةبعش نع يأ يفر يخأ "نادر شرع ل °



 ۹۱ ۱ ۷۱۳۱۰۷۱۲۲ ثيدحلا

 نم هتمس انأ : دوعسم نبا لاق « ران هوابو داب دام هاتف «ارانو ءام همم نإ ۽ لاجافا ىف لاق

 ب فا لور
 ثدءبام 2 ىزلا لاف لاق 42 لا ىذر'سنأ نئ » ةداتق نع ۳ ان برج نب ناولس اشو -_-

 « رثاك ونکم هینبع نيب ناو « رّوغأب نون 3 ر "نإو 5 رعأ هنإ الأ "باذکسا ر رعألا هتمأ رذنأ الر ین

 لَو ئدلا نع سابع نباو ةريره وبأ هيف
 [۷6۰۸ : ىف هفرط س ۷۱۳۱ ثيدحلا ]

 هنال الاجد باذکسلا ىمسو ؛ ةيطغتلا وهو لجدلا نم ديدشتلاو هلوأ حتف لاعف وه ( لاجدلا ركذ باب ) هلوق

 هومملا لاجدلا : بلع لاقو . هالط اذ] بهذلاب ءانالاو هاطغ اذإ نارطقل اب ريعبلا لجد لاقيو « هلطابب قحلا ىطغي

 « ضدالا یحاون هرضل لیقو « بذکلاب قلا ىطغي هال الاجد ىمس . دیرد نبا لاقو . ىلط اذا لجدم فيس

 یطرقلا لاقو . لوآلا ىلا عجرف ضرالا یطنب هنال كلذ ليق لب ليقو « كلذ لعف اذا ًاددشمو ًاففم لجد لاقي

 0 هيلا جاتحي اعو . لاوقأ ةرشع ىلع الاجد هتيمست ىف فاتخا : « ةركذتلا » ىف

 نمو « هجورخ ببس امو « جرخم یتمو « ال وأ ړل هللا لوسر دبع ىف ًادوجوم ناك لبف ىناثلا لعو « هريغ وأ

 ىتمو « هعابتأ راکت ىتح قراوخلا نم هجورخ دنع روظي ىذلا امو « هبعدب ىذلا امو « هتفص امو < جرخمي نأ

 دايص نبا نأ فاع ناك هنأ رباج ثيدح حرش ىف « ماصتعالا باتك » ىف هنايب ىأيف لوألا امأف ؟ هلتقب نمو كلبم

 ىف ًادوجوم ناک هنأ سم هج رخآ ىذلا ىرادلا ميم ةصق ىف سيق تنب ةمطاف ثيدح یضتقف ىفاثلا امأو « لاجدلا وه

 قف ثلاثلا امأو . اضيأ رباج ثيدح حرش دنع كلذ نايب قأيسو « رئازجلا ضعب ىف سوح هنأو ىوبنلا دبعلا

 ثيدح ىف لسم جرخأف هجورخ ببس امأو . ةينيطنطسقلا نيدلسلا حتف دنع جرخ هنأ لسم دنع ساونلا ثيدح

 هنأ ةياور ىف ءاج مث . امزج قرشاا لبق نف ؟ جرخ نيأ نم امأو . اهيضغي ةبضغ نم جرخي هنأ ةصفح نع ريع نبا

 ابجرخآ نابصآ نم جرخ هنأ ىرخأ ىفو « ركب ىلأ ثيدح نم ماحلاو دحأ كلذ جرخأ « ناسارخ نم جرفم

 یعدی مث حالصااو ناميالا ىعديف الو جرخم هنإف هیعدب ىذلا امأو .بابلا ثيداحأ ىف ةروكذف هتفص امأو . لسم

 ًايب امص ناكو رمتعملا نب هللا دبع “لڪ لزن» لاق بابش نب ناملس قيرط نم ىناربطلا جرخأ اک ةيملالا یعدب مث ةوبنلا

 الف « ربظبو عبقيف نيدلا ىلا وعديف قرشملا لبق نم ءىحي «ءافخ هب سيل لاجدلا : لاق هنأ مب ىنلا نع ىنثدخ

 ىذ لك كلذ نم عزفيف ین هنأ ىعدي مث « كلذ ىلع ثحيو عبتيف هب لمعيو نيدلا ربظيف ةفوكسلا مدقي ىتح لازي

 ىلع ینخم الف رفاك هينيع نيب بتكيو هنذأ عطقتو هنيع ىثغتف « هللا انأ : لوقيف كلذ دعب ثكميف « هقرافيو بل

 رهتشا : ( هيبلت ) . فيعض هدنسو » نايا نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق ىف قالا نم دحأ لك هقرافيف « اسم لك

 ريذحتو هب ةنتفلا مظعو رشلا سرم هنع ركذام عم نآرقلا ىف لاجدلا ركذب حمیرصتلا مدع ىف ةمكسحلا نع لاؤسلا

 ضعب یتا موي إل هلوق ىف ركذ هنأ اهدحأ ةبوجأب بيجأو « ةالصاا ىف ىح هنم ةذاعتسالاب رمالاو هنم ءايبنألا

 اسفن عفني مل نجرخ اذا ةثالث » هعفر ةريره نأ نع هححصو ىذمرتلا جرخأ دقف € امنامإ ًاسفن عفتیال كبر تابآ



 نفل باتک تال ۳۲ ٩

 ىلا نآرقلا ىف ةراشالا تعقو دق ىناثلا « اهبرفم نم سمشاا عولطو ةبادلاو لاجدلا : لبق نم تنمآ نكت مل امناعإ

 لعل هناو  للعت هلوق ینو ( هتوم لبق هب نئمؤيل الا باتك-لا لهأ نم ناو ب ىلاعت هلوق ىف مرم نب یسیع لوزن

 ؛ یسعک حيسملا بةلي هنوكسلو < رخالا نع نيدضلا دحأ ركذب قتكاف لاجدلا لتقب ىذلا هنأ حصو € ةعاسال

 جوجأي ركذب بقعتو « ًاراقت>ا هركذ كرت هنأ كلاثلا . ىد-هلا حسم ىسيعر ةلالضلا حيسم لاجدلا نکل

 كرت ىف ةمكسحلا ام وهو قاب لاؤسلا نأب بقعتو « هلبق ىذااو لاجدلاب ةنتنلا نودب مهي ةئئفلا تسیلو جوجأمو

 ركذ نم لك دجوف ندسفا) نم نآرقلا ىف ركذ نم لك ستعا هنأب ىنيقلبلا مامالا انخيش باجأو ؟ هيلع صيصنتلا

 .جوجأمو جوجأیب ضقتني اذهو . ىهتنا ًادحأ منم ركذي لف دعب ءىحب مل نم امأو هرمأ یضقناو یضم نم ره ام
 نرم رکا ضرالاو تاومسلا قاخل  لاعت هلوق ىف نآرقلا ىف روكذم لاج دلا نأ یو غلا ریست ىف عقو دقو

 نوكيف ةبوجالا نسحأ تبث نا اذهو . ضءبلا ىلع لكلا قالطا نم لاج دلا انه یانلاب دارلا نأو €( سانلا قاخ

 قم امأو . انه ركذيسف قراوخلا نم هدب ىلع ریظبام امأو . ىلاعت هللا دنع ملعلاو هنايبب مقلي ینلا لفکتام ةلمج نم

 هلتقيف ىسيع لزنيف سدقملا تيب دصقي مث « ةنيدملاو ةكم الا اك ضرالا ىلع هروبظ دعب كلي هاف ؟ هلتقي نمو كلي

 مدأ قلخ نيب ام : لوقب لس هللا لوسر تدم“ و رماع نب ماشه ثيدح ىفو . هظفا ركذأسو . اضيأ لسم هجرخآ

 نب ةفيذح نع ليفطلا ىلأ نع ةداتق قيرط نم مالا دنعو . احلا هجرخآ « لاجدلا نم مظعأ ةنتف ةعاسلا مايق ىلإ

 لبنم لک دريف « نيب تاذ ءوسو نيدلا نم ةفخو ايندلا نم صقن ىف - لاجدلا ىنعي - جرخ » هنأ ةعفر ديسأ

 لاجدلا هج وتب : لاق رابحالا بعك قيرط نم نئفلا باتك ىف داح نب معن جرخأو . ثيدحلا « ضرالا هل ىوطتو
 الف بلطي مث « ةوسکسلا رهن دنع ىلا هايملا دنع ىري مث ؛ هيلع ردقي الف سمتلي مث . قرشلا قشمد باب دنع لزنیف

 قأيف « هنع سانلا قرفتتف ةوبنلا یعدب مث ءرحسلا ربظي مث « ةفالخلا ىطعيف قرشملاب ربظي مث « ةجوت نيأ ىردي

 تیز لبجو روط لبج رمأيو سبييف سبيب نأ هرمأي مث« عجريف عجري نأ هرمآب مث « ليسيف هلا ليسي نأ هرمأيف رہنا
 تاضوخ ثالث مري ىف رحبلا ضوخو ضرالا رطمتف رحبلا نم اباحس ريثت نأ حرلا رمأيو « احطتنيف احظتني نأ
 .دیربام ناتيحلا نم جرخيف هرعق غلبتف رحبلا ىف ةليوطلا دميف « ىرخالا نم لوطأ هيدي ىدحاو « هيرقح غلبي الف

 نم وجنيال : لاق هيلا حیح نسح دنسب ةيلحلا نم نيعباتلا تاقث دحأ ةيطع نب ناسح ة رت ىف معن وبأ جرخأو

 اعوفرم نوكي نأ لمتحيف ىأرلا لبق نم لاقبال اذهو « ةّأرما فال ةعيسو لج : فلأ رشع انا الا لاجدلا ةنتف

 ثيدحلا : اثیدح رشع دحآ بالا ف فنصملا ركذو . باتكلا لهأ ضعب نع هذخأ نوكسي نأ لمتحو « هلسرأ

 ةريغملا ىل لاق ) هلوق . مزاح بأ نبا وه سبقو « دلاخ ىب نبا وه لیعاعاو , ناطقلا وه ( ىحي ) هلوق ؛ لوألا

 نب ةريغملا نع » مزاح ىبأ نب سيق نع دلاخ ىنأ نب ليعامسا نع ديمح نب ميهاربا ةياور نم لسم دنع ( ةبعش نبا

 لاق هناو ) هلوق . « هتلأس ام رثكأ » لسم ةياور ىف ( هتلأس ام لاجدلا نع مع ىنلا دحأ لأس ام ) هلوق . « ةبعش
 ؛ بعتلا ىنعمب بصالا نم ةدحوم مث ةلمرم داصو نوش «هنم كيصني امو م لاق سم ةياور ىف ( ةنم كرضيام ىل

 قيرط نم هدنعو « هنم كيصني امو ىنب ىأ یل لاقف , دازو ليعامسا نع نوراه نب ديزي ةياور نم هدنع هلثمو
 ام هل وق ىنعم : جرختسملا ىف يعن وبأ لاقو و هنع كلاؤس ببس امو ىأ « هنع كلاؤس امو » ليعامسا نع میشه

 مانعمو هنزو بعتلا بصالاف الإو مزاللاب ريسفت وهو تلق هرمآ كوري یتح مغلا نم هنم كمذي یذلا ام ىأ كيصني



 ۱ ۷۱۳۱۰ ۷۱۲۲ ثيدحلا

 .عجو وأ بعت نم لاحلا ريغت وهو « هبصنأو ضرملا هبصن لاقي : دیرد نبا لاق . ابعت هيف نال ضرلا ىلع قلط و

 ةياور یهو نولوقب مهنأ لمتسلا ةياور ىف الثم هنم ةيشخلا هريدقت فوذحمب قلعتم وه ( نولوقي مال تلق) هلوق

 ىاز اهدعب ةدحوملا نوكسو ةمجعملا ءاخلا مضب 1 لبج) هلوق . باتكلا لهال وأ سانلل مهنأ ىف ريمضلاو مس

 لسم دنع میشه ةياور ىف داز « الثم حمقلا رهو هلصأ هب دارآ و زبخلا قاطأو « لبجلا ردق زبلا نم هعم نأ دارلاو

 نب ديزي ةياور قو « راهنالاو ماعطلا هعم نأ د ديمح نب هارب! ةياور قو « ءام نم رهتو مو زبخ نم لابج ةعم د

 نم هللا ىلع نوهأ وه لب لاق ) هلوق ۰ ابحتفب و ءاهلا نوکسپ ( ءام رنو ) هلو ٠ « بارشلاو ماعطلا هعم نأ نوراه

 نينمؤملل الضم هيدي ىلع هقلخيام لمح نأ نم نوهأ وه هانعم : ضایع لاقو . لسم ةياور نم « لب و ظفل طقس (كلذ

 تنکام هلتف ىذلا لوق لثم وف ضرم مهبواق ىف نيذلا باتريو انامإ اونمآ نيذلا دادزبل لب «نینقولا بولقل اككشمو

 نم نوه دارملا لب « هعم كلذ نم ءىش سيل هنأ « كلذ نم هللا ىلع نوهأ وه , هلوق نأ ال « كيف ىنم ةريصب دشأ

 نمو أرق نم اهأرقي هرفكحو هبذك ىف ةرهاظ ةيآ هيف لعج دقو امس الو « هقدص ىلع ةيآ كلذ نم ًانیش لمج نأ

 عوفرم رخآ ثيدح ىف درو هنأ ليوأتلا اذه ىلع لماحلا : تلق . هصقنو هثدح نم هبذک دهاؤش ىلع ةدئاز أرقبال

 انقلطنا »لاق دهاجب نع ةيمأ ىبأ نب ةدانج قيرط نم ثعبلا ىف قهيبلاو دحأ هجرخأ ءاءام نم رهو زاخ نم لبج هعموو

 هيف اًثيدح رک ذف « هريغ نع انثثدحت الو لاجدلا ىف رم هللا لوسر نم تسعس ام انثدح انلقف راصنالا نم لجر ىلإ

 هلاجرو هلرطب ثيدحلا ۾ زاخ ليج هعمو ران هتنجو ةنج هرانف رانو ةنج هعمو « رجشلا تبني الو ضرالا رطمت »

 نم دمحالو «ماملا رامنأو زيخلا لابج هعم د راصت الا نم لسجر نع ةدانج نع رخآ هجو نم دمحالو , تاقث

 ىلع كلذ نم تبثام لدف ؛ ثيدحلا « نارمت هعمو « هعبت نم الإ دېج ىف ساللاو زبخ نم لابج هعم و راج ثيدح

 ىلع وه لب « كلذ نم ايش هبدب ىلع لعج ال هنأو هرهاظ هب دارلا سيل « كلذ نم هللا ىلع نوهأ وه م هلوق نأ

 ىلع مالكلا ىف لاقف ىبرعلا نبا ىضاقلا لفغو « ارانو ةنج هعم نأ نماثلا ثيدحلا ىف قأیسو « روكذملا ليوأتلا

 لاق . ةريغملا ثيدح ىف كلذ رأ مو: تاق . ارانو ءام هعم نإ : لاق كرضي نأ هل لاق أ لسم دنع ةريغملا ثيدح

 اران و ةنج هعم نأ ةتباثلا ثيداحالا ةعدتبملا نم در نم « كلذ نم هللا ىلع نوهأ وه ه هلوق رهاظب ذخأ : ییرعلا نبا

 ةريغملا ثيدح ىف ءاج ىذلا لملف : ةحيحصلا ثيداحالا نم هريغ ىف تبث ام لمتحم ثيدحت درب فيكو : لاق كلذ ريغو

 لييخت وه امنإو ةقيقح كلذ هل لحي ال ىأ « نوهأ وه » هلوق نوكي نأ لمت<و هرمآ مب ىنلا نيبي نأ لبق ءاج
 ريخ داضي ال اذه : لاقف رخالا ىلإ هحيم ىف نابح نبا لاهو « رفاكلا لزبو نمؤملا تيثيف راصبألا ىلع هيبشتو

 .ءامب سیل و ءام هنأ ىري هعم ىذلا ناف « ىرحي ءام ربت نوكي نأ نم هللا ىلع نوهأ هنأ هانعم لب «دوعسم ىبأ

 .فيرحت وهو ءاي ةدايزو اهرسكب خسفلا ضعب ىفو « نيعلا نوكسب ( صفح نب دعس انثدح ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا

 « ىليعامسالا هجرخأ هيف ىراخبلا خيش صفح نب دعس نع یرودلا سابع هبسن نحرلا دبع نبا وه ( نابيش ) هلوق

 باب دعب ىتالا ديعس ىبأ ثيدح ىف ( ةنيدلا ةيحان ىف لزني ىتح لاجدلا ءىحي ) هلوق . ريثكح ىبأ نبا وه يڪو

 برضيف فرجا ةخبس قأيف و سأأ نع قحا نع ةبلس نب داح ةياور ىفو « ةنيدملا ىف ىتا خابسلا ضعب لزني»

 ىلع ماشلا ةبج نم ةنيدأ قيرطب ناكم ءاف اهدعب ءارلاو ما مضي فرجلاو ,ةقفانمو قفانم لك هيلا جرخیف هقاور

 قيرطلا دنع لزت , ةسامآ ىبأ ثيدحح نم هجام نبالو . طاطسفلا قاورلاب دارااو « لایمآ ةثالث ىلع ليقو ليم



AEنافل باتنك - ۲  

 دقو ۽ هجوأ یهو « فجرتف , ىرودلا ةياور ىف ( تافجر ثالث فجرت ) هو . « ةخبسلا عطقنم دنع رجالا
 لاجدلا هؤطيس الإ دلب نم سيل ه هيفو اذه نم متأ قحسا نع یعازوالا قيرط نم جحلا باتك رخآ ىف مدقت
 لي ىذلا ثيدحلا ىف هلوق نيبو « تافجر ثالث فجرت » هلوق نيب عمجاو « كانه هحرش مدقتو « ةنيدملاو کم الإ

 لاجدلا ءى » هعفر عاخاو دمحأ دنع عردالا نب نجحم ثيدح ىفو « لاجدلا حيسملا بعر ةنيدملا لخديال » اذه
 مث . دحأ دجسم اذه ؟ضیپالا رصقلا اذه ىلا نورت الأ : هباحصال لوقيف ةنیدلا ىلا رظنيف علطتيف ادحآ دعصيف
 ةنيدملا فجرت مث . هقاور برضيف فرجلا ةخبس ىنأيف « هفيس اتلصم اكلم اهباقن نم بقن لكب دجيف ةنيدملا یاب
 صالخلا موي كلذف « ةنيدملا صلختف هيلإ جرخ الإ ةقساف الو قساف الو ةقفانم الو قفانم قبب الف تافجر ثالث
 ةورف ىط ضرالا هل ىوطتو » بابلا لوأ هيلا ةراشإلا تمدقت ىذلا ديسأ نب ةفيذح نع ليفطلا ىبأ ثيدح یو

 لصاحو « نيدلسملا نم ةباصع رصاحيف الی ىتأي مث « ابلخاد عنميو ابجراخ ىلع بلغيف ةنيدملا قاي ىتح شبكسلا
 وه وأ « هنم ءىش ارق هلوزن ببسب اف دحال لصحمال ىتح عزفلاو فوخلا وه یننلا بعرلا نأ عملا هب عقوام
 ذئايح عراسیف « ةب دحأل ةقاط ال هنآ و هج ةعاشا وهو قافرالا ةفجرلاب دارااو « اهيلع هتبلغ وهو ةتياغ نع ةرابع
 زیزعلا دبع انثدح ) هلوق . ثلاثلا ثيدحلا . اهیخ ینت اهنأ مات ذئذح ربظیف « قسفلا وأ یافتلاب فصتي ناك نم هيلا
 . انتمو ًادنس جا باتک رخآ ىف یضم دقو « مرئاسا طقسو انه هدحو لمتسلل اذه تبث ( حلا هللا دبع نبا
 .ىناثلا دنساا ىف رشب نب دمع هنع ىور ىذلا وه دعسو « فرع نب نم>رلا دبع نب ميهاربا نبا ىأ دعس نب ميهارباو
 وهو ةالصلا باتک نم مالسلا لبق ءاعدلا باب ىف حيسملا ظبض مدقت ( لاجدلا حیسلا بعر ةنيدملا لخديال ) هلوق
 یننی امي حیسلا هتيمست بیس ىف لوقلاو « فحص ةمجعملا ءاخلاب هلاق نم نأ اضيأ هيف مدقتو « ةعمجا باتک ليبق
 ببس ىف لاوقالا نم هل عمتجا هنأ ةغللا ىف سوماقلا بحاص ىزاريشلا نيدلا دج انخيش ىكحو . انه هتداعإ نع
 « ةمجعملا ءاخلاب خيسملا هوورف موق لض :لاقف ییرملا نبا ىضاقلا غلابو « الوق نوسمخ حیسلا لاجدلا ةيمست
 لاجدلا ف هلوقب امهنيب هل ىنلا قرف دقو « ,F2 ميرو نی ىدلع حیسال نيب و هني اوق ریل نيسأأ مم ددشو

 اه ) هلوق . ثيدحلا اوفرخ ىسيع میظعت ءالزم داراف «ىدحلا حيسم ىسيع نأ ىلع لدف « ةلالضلا حيسم »
 بابلا ثيداحأ ىناث ىنعي ةريره ىبأ ثيدح ىف باقنالاب دارا نأ ديؤي اذه :ضايع لاق (باوبأ ةعبس ذئموي
 فو « دعس نب ميهاربا ةياور ىف اذك ( ناكلم باب لك ىلع ) هلوق . قيرطلا تاهوفو باوبالا هيلي ىذلا
 فروع نب هللا دبع نب ةحلط نع ىرهزلا ةياور نم مالا هجرخأو « ناكدلم باب لكدأ د رشب نب دس ةياور
 اباذك نيثالث نم باذك هنأ : علي ىنلا لاقف ةليسم نأش ىف سانلا رثكأ و لاق ةركب ىبأ نع عفاسم نب ضايع نع
 بەر اهنع نابذي ناكلم اپاقنآ نه بقن لك ىلع « ةئيدملا الإ لاجدلا بعر هلخدب الإ دلب سيل هنأو « لاجدلا لبق
 نع هارأ رحم نبا نع) هلوق . ىنايتخسلا وه بويأو ريغصتلاب ( بيهو انثدح ) هلوق « عبارلا ثيدحلا . « حیسلا
 ىزورملا ديز یالو ىلمتسملل « ا هارآ , هلوق طقبم دقو « ىراخبلا وه « رم ىنلا نع هارأ » لئاقلا ( متلي ىنلا
 نب دمحأ ةياور نم هدروأ نأ دعب لاقف ىل يعامسالا مزج كلذبو ءافوقوم هتروص تراصف قاجرجلا دحأ ىنأو

 نع ىراخبلا هاور لاق ب هللا لوسر نأ رمع نبا ىلا هدنسب ىراخبلا خيش ليعامسا نب یوم نع یدامرلا روصنم

 ىموم رع کلا دواد نب دحآ نع ىناريطلا نع جرختسملا ىف ميعن وبأ هاورو <« هلي ىنلا هيف ركذي ملف یموم



 هوم ۱۷۱۳۱ ۷۱۲۲-۰ ثيدحلا

 لصالا ىف ثيدحلاو ءهارأ , ظفل هريغو ىسخرسلا ةياور ىف عقوام ىلع ىزملا رصتقاو « اضيأ هعفرب حرصو

 ثيداحأ ىف مدقت دقو « تلي ىنلا نع » هيف لاقف بوبأ نع ديز نب داح ةياور نم سم هجرخآ دقف عوفم

 ب ىنلا ر 5ذ ربع نبا وه هللا دبع لاق و 0000 یسوم قیرط نم میرم نب ىسيع ةمجرت ىف ءایبنالا

 ريغ ةياود ىف ( ىنيلا نيعلا دوعأ ) هلوق ٠ مآ كانه هقايسو ثيدحلا اذه ركذف « لاجدلا حیسلا سانلا یناربظ نيب

 روعآ و ظفاب یسع ةمجرت ىف مدقت دقو « یاربطلا ةياور ىف هلثمو مالو فلأ ریش « ینبلا نيع روعآ » رذ ىبأ

 « سداسلا ثيدحلا ىف هيلع مالكا قاب ( ةيفاط ةبنع امنأك ) هلوق ٠ هبارعإ ىف ثحبلاو هج و مدقتو « ینا هنيع

 هرخآ ىف لاق نكل لیعاعمالا ةياور ىف هلثمو « كلذب فوصوملا رکذب مل حيا دنع عضوملا اذه ىف عقو اذکم

 د وه ( قحا نبا لاقو ) هو ۰ « ینیلا نيع روعأ لاجدلا ه هلوأ ىف ىنارطلا ةياور ىف عقوو « لاجدلا ىنعي »

 هلوق ٠ مهاربا نب دعس وخآ وهو فوع نب نجرلا دبع نبا ىأ ( هاربا نب حاص نع ) هلوق ٠ یزافلا بحاص

 هاربا نآل ةركب ال فوع نب نجرلا دبع نب میهاربا ءاقل توبث قيلعتلا اذج دارأ ( ةرصبلا تمدق لاق هيبأ نع )

 ةركب ويا ی لاقف ) هلوق ٠ تام نأ ىلإ رمع دبع نم ةرصبلا لزن هنال ةركب ىنأ نع هتیاور ركنتست دقو ىندم

 قحا نب دم نع ىنارحلا ةيلسم نب دم ةياور نم « طسوالا » ىف نار بطلا هلصو قیلعتلا اذه ) اذهس ل ىنلا توم“

 ةيرق لك : لوقي ب هللا لوسر تعمسل دبشأ لاقف : « ةركب ايأ تيقلف ه هلوق دعب هيمو دنسلا اذهب

 رع یار طلا لاق « ابنع هدزيف فيسلاب اتلصم اكلم اماب ىلع دجيف د ابلخديل اتاي ةنيدلا الإ لاجدلا

 : م ريغ ادحاو اثیدح نيحيحصلا ىف هل اجرخأ لقم ةقث روكذملا خاصو : تاق . قحسا نبا الإ خاص

 افت تاريانم هاربا نب دعس ظفل و مهاربا نب خاص ظفل نيبف الو « ثيدحلا لصأ ديرب ءاذه و

 7 ۰ نبا وه يهارباو « یسیوالا وه ( هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح ) هلوق ۰ <« سماخلا ثيدحلا

 ۱ ذ مث هلها و E ىلد ىنثأف سانلا ىف هي هلا لوسد مان ) هلو ٠ یرهزلا وه بارش ناو , ناسيك

 ىنلا عم قلا رب نآ , هلوأو دنساا اذرم ىرهزلا نع رهعم قءرط نه دالا باتک ىف هلوطو « انه هدروآ اذكه

 0 هللا لوسر أي ىنعد رع لاقف , هيفو « اخ كل ت تأبخ ه هيفو ام واب 12۳ د ب يول

 «دایص نبا ايف ىتلا لخنلا ىلإ بعك نب أو ل هللا لور كلذ دعب قاطنا و : ربع نبا لق هدعب ركذ مث مث , هقنع

 ىنلا ماق مث رمع نبا لاق هدعب ركذ مث «نيب هتكرت ولو ايفو « ةفيطق ىف عجططم وهو » ايفو ىرخالا ةصقلا ركذف

 ضرعي فيك باب و یف ءدابجلا باتك , رخاوأ ىف ةثالثلا تیداحالا هذه عمجل « ثيدحلا , سانلا ىف لس

 «یرهزلا نع ةزمح ىنأ نب بيعش قيرط نم هيف هدروأ « بدألا باتک , ىف عنص اذكو « ىصلا ىلع مالسالا

 ىرهزلا نع ديزي نب سنوي قيرط نم هيف هدروآ ثلاثلا ركذي لو نیل والا ىلع « زئانجلا باتك , رخاوأ ىف رصتقاو

 نب بوقعي ةياور نم لسم هدروأو « كانه امبتحرش دقو بيعش قيرط نم هيف هدروأ تاداپشلا ىف عنص اذكو

 دقو الإ ین نم امو ) هلوق الا ث.داحالا ىلع المتشم هماع بابلا اذه ىف هدنس هنأ نع دعس نب ميارا

 دواد ىبأ دنع حارجلا نب ةدميبع لأ ثءدح ىفو « ههوق حون هرذنأ دقأ س رمعم ةياور ىف داز ( هموق هرذنأ

 نويينلاو هتمأ حوف هرذنأ دقل ر دحأ دنعو « لاجدلا ههوق رذنأ دقو الإ حوت دعب ین ن رک مل دهنسحو ىذه راو

 لق ثيداحالا نأ عم لا جدلاب هموق حو راذنا لکشتسا دقو 0 رگ نبا نع ات هجو ند هج رخأ € هلع نم



 نت باک ۹1
 باوجلاو ؛ ةيدمحلا ةعيرشلاب كحيف هامسلا نم لزني نأ دعب هلئقي یسیع نأو « ترکذ رومآ دعب جرخي لأ تتبث
 نم مهموق اورذغ هجورخ تقو هل ركذي « لو هب اورذنآ مهنأكف هدعب نمو حوا ىلع قخأ هجورخ كفو ناك هنأ

 نأ لبق ناك كلذ نأ ىلع لوم هناف « جج اناف مكيف انأو جرخب نأ » هقرط ضعب ىف قاب هلوق هديؤيو « هتنتف

 هجورخ تقوو هلاح كلذ دعب هل نيب مث تلي هتايح ىف جرخي نأ زوج ناكف « هتامالعو هجورخ تقو هل نیب

 ةنينأمطو نتفلا نم ريذحت لاجدلا مأب مبموق ءاببنالا راذنإ ىبرعلا نبا لاقو . رابخالا عمتجت كلذبف « هب سخأف

 مآ ىلا كلذ عم راشأو « ريذحتلا ىف ةدايز هل مكي ىنلا بيرقت كلذكو « داقتعالا نسح نع ابعزعزیال یتح ال

 ۳ نإ ليق (هموقل ین هلقي ملالوق هيف کل لوقا ۹ و) هلوق . نيقيلاب هبشلا اومفد نيتباث نامیالا ىلع اوناكاذإ

 هتمأ ىف جرخم امن لاجدلا نأ لاجدلا بیذکست ىف ةلدآلا حضوآ هنأ عم « روکذلا هيبذتلاب رب ینلا صاصتخا ىف

 هذه ريغ نع ىوط ناک ةمالا هذه هجورخ صتخم 0 مع نأ ىلع سا لدو « ممالا نم مدقت نم اهريغ نود

 عم كلذ ىلع رصتقا امن ( ررعأب سيل هللا نإو روعآ هنأ ) هلوق ٠ ةعاسلا مايق تقو لء يملا نع ىوط ام ةمآلا

 ؛ ةياقعلا ةلدآلا ىلا یدتپیال نمو یاعلاو ماعلا كردي سوسحم رثأ روملا نوکسل ةرهاظ لاجدلا ىف ثودحلا ةلدأ نأ

 سن وپ ةياور ىف لسم دازو « بذاك هنأ لء صقنلا نع ىلا تي هلالاو ةقلخلا صقان وهو ةيبوبرلا ىعدا اذاف

 نأ رقم ىنلا باحعأ ضءب هرخأ هنأ یراصن لا تراث نب وربع ىفريخأف یرهزلا لاق ه رمعم ةياور ىف ىذمرتلاو

 هذه و هجام نبا دنعو « توع یتح هير کنم دحأ ىري نل هيأ نوملدت » مرذح وهو سانلل ذئموي لاق للي ىنلا

 ةسيبوبرلا هاوعد نأ ىلع هیبنت هيفو « تماصلا نب ةدابع ثيدح نم رازبلا دنعو « ةمامأ ىنأ ثيدح نم ةداير ۳

 ىلع در ثيدحلا اذه ىفو « كلذ حم سانلا هاريو هللا ةنأ یعدب لاجدلاو تولاب ةديقم ىلاعت هللا ةيؤر نال بذک

 نم كلذ نآل ءارسالا ةليل هل هلي ی لا ةيؤر كلذ ىلع دربالو كلذ نع هللا ىلاعت ةظقيلا ىف ىلاعت هللا یرب ةنأ معزي نم

 نع ) هّلوق « سداسلا ثيدحلا . ةرخآلا ىف نينمؤملا ىلع اب معنی ی ىلا ةوقلا ایندلا ىف ىلاعت هللا هاطعاف لس هصئاصخ

 نع ءایبنالا ثيداحأ نم یسیع ركذ ىف داز ( ةبعكلاب فوطأ مان انأ انيب ) هلوق ۰ دلاخ نبا وه 0 ( ليقع

 لاق نکس و « رحأ ىسول رم ىنلا لاق ام هللاو ال » لاق 00 دنساا اذهب دعس نب ميهاربا نع ىملا دم نب دحأ

 ىف مدقتو « ةانثملا مضب وهو < 5 لبق « ىنتيأر » باش نبا نع بيعش ةياور ىف دازو ثيدحلا « اغيب

 ايؤر اأ ىضتقي كلذ لكو ةزمهلا حتفب وهو« ۳3 دنع ةليللا یارآ » ربع نبا نع عفان نع كلام قیرط نم ريبعتلا

 ميهارباو یمومو ىسيع تيأر » لاق هنع دهاجب ةياور ىف هتايثإ هنع ءاج ةياورلا هذه ىف رع نبا هافن یذلاو « مانم

 نأو ىفوتسم هتجرت ىف كلذ ىف لوقلا مدقت و ثيدحلا ركذف « ىسوم امأو « ردصلا ضرع دعج رحأف ىسيع امأف

 الجر تر , كلام ةياور ىف « دلاب ) مدآ لجر اذاف) هلوق سابع نبا نع اذه ىور امن ادهاج نأ باوصلا

 رسک و ةلمباا حتفب ( رعشلا طبس ) هلوق . لادلا نوكسو ةزمهلا مضب » لاجرلا مدأ نم ءار تنأ ام نسحأك مدآ

 ةياور ىف كشي ملو « كشلاب اذك ( قاره وأ ) ةلمبملا ءاطلا رسكب ( فطني ) هلوق . اضيأ انوکسو ةدحوملا

 ةياور ىو « ممللا نم ءار تنأ ام نسحأك و ميلا ديدشتو ماللا ركب «ةمل هل ١ كلام ةياور ىف دازو « بيعش

 ديدشتب ( ابلجر دق ) هلوق ۰ « ءام هسأر رطقي رعشلا لجر هيبكنم نيب هتل هب برضت » عفان نع ةبقع نب یموم

 فوطي نيلجر قتاوع ىلع ائكتم , كلام ةياور قو « نيلجر نيب ١» بيعش ةياور ىف عقوو ( ءام رطقي ) مجلا



 هو ۷۱۳۱۰ ۷۱۲۸ ثيدحلا

 داز « سآرلا طبس ضايبلاو ةرخا ىلا قلخلا عوبرم مجرم نب یسیع تيأرو , سابع نبا ثيدح ىفو « تيبلاب

 رم نبا نع ملاس نع ةلظنح ةياور ىفو « ماج لا ىنعي « ساید نم جرخ امنأك , هوحنب ةريره بأ ثيدح ىف

 هلوق . « دوعسم نب ةورع امش هب تيأر نم برقآ اذاف , مسم دنع رباج ثیدح قو « رطقي وأ هسأر بكسي 1

 ةياور ىفو « میرم نب حيسملا : ليقف ؟ اذه نم تلأسف , كلام ةياور ىف ( مجرم نبا : اولاق ؟ اذه نم تاق )

 ىف داز ( نيعلا روعأ سأرلا دعج رمحأ مسج لجر اذاف تفتلآ تبهذ مث ) هلوق ٠ < ميرم نب ىسع اولقف ر ةلظنح

 ةياور قو « بابلا لوأ هيف لوقلا مدقت دقو « ىلا نيعلا روعأ » بيعش داژو « روعأ ططق دعج ر كلام ةياور

 دبع ثيدح ىف عقوو رحآ هنأ قرطلا هذه قف « ىلا نيعلا روعآ سأرلا دعج رحآ الجر هءارو تيأرو , ةلظنح

 ةرملاب كلذ عم فصوي نأ ىفاني الو « ةيفاص هتمدأ نوکست نأ نكميف « دعج مدآ هنأ ىنا ريطلا دنع لفغم نب هللا

 نیعلا حوسمم » عاجلا نابح نبا هحمصو ىنارطلا دنع ةرس ثيدح ىف عقوو . هتنجو رمت دق مدآلا نم اریثک نال

 رفعج نع الوكام نبا هطبض ةيناقوفلا ةانثملا رسكب وهو . ىهتنا « راصنألا نم خيش یح يأ نيع اهنأك یرسیلا

 ميضعبل و « ةزراب یآ ةزومهم ریغ ءاب ؛ ( ةيفاط ةبنع هنيع نأك ) هلق و . ثيدحلا اذه نم الإ فرعي الو ىرفغتسملا

 هب مزجو روبمججا هح ىذلا وهو « زمه ريغب شکالا نع هانبور : ضايع یضاقلا لاق « اهژوض بهذ ۽ ىأ زمطاب

 موضعي هركنأو زمهلاب خویشلا ضعب هطیضو لاق <« امتاوخأ نيب نم بنعلا ةبح ءوتن ةثتان اهنأ هانعمو شفخألا

 بنعلا ةبح ةفص هذهو « ةئئان الو ءارحج تسولو ةسومطم نيعلا حوسم هنأ رخآ ىف ءاج دقف « هراكنإل هجو الو

 نب ةدابع ثيدح هقفاوب دواد ىبأ دنع روكذملا ثيدحلا : تاق . زما ةياور ححصي وهو ٠ امام لاس اذا

 وأ نيقاسلا نيبام دعابت وهو جحفلا نم مج مث ةحوتفم ةلممم مث ةنكاس ءافب « « جغأ ريصق لجر » هظفل و تماصلا

 روكذملا ثيدحلا ىفو « جاجوعا هلجر ىف ىذلا وه لبق و « نيبقعلا دعابت عم نيمدقلا رودص ىنادت لیقو « نيذخفلا

 ىأ دودم ةلمهملا نوكسو ميجا حتفب « ءارحج الو » ةانثمو نونب « ةئتانب تسيل نيعلا سومطم روعأ دعج و

 هلثم ةرس ثيدح ىفو « نيعلا حوس » لفغم نب هللا دبع ثيدح ىفو « ةءاصتم تسيل ىأ ءاجلا ميدقتبو « ةقيبع

 فالخ اذهو « ةفيذح ثيدح نم ممل هلثمو « یرسیلا نيعلا روعأ د امهثيدح ىف نکسلو ىناريطلا دنع امهالكو

 راشأ كلذ ىلإو < حجرآ نوکیف ربع نا ثيدح نم هيلع اقفتا دقو , یا نيعلا روعآ د بابلا ثيدح ىف هلوق

 یه ةحوسمملاو ةسومطملا نوکت نأب اعم ناتياورلا ححصت : لاقف ضايع ىضاقلا امهنيب عمج نكسل يلا دبع نبا

 اهنأك ىلا ةظحاجلا نوكتو < ريع نا ثيدح ىف اک 0 اهژوض بهذ ىلا ىأ زمطاب ةئفاطلا ءاروعلا

 ورف اذه ىلعو « یرخالا ةياورلا ىف ءاج اک یرسلا نبعلا یهو زمه الب ةفاطلا یه طئاح ىف ةعاخن ماکو بكوك

 ىنيع الكو «بيعملا ءىش لك نم روعالا ناف « ةبيعم ىأ ءاروع امهنم ةدحاو لكف اعم ىرسبلاو ىلا نيعلا زوعأ

 ق وه : ىووذلا لاق . ینا اموتنب یرخالاو « ابكاردإ بهذ یتح ای وض باهذپ ةييعم امهاذحاذ ةييعم لاجدلا

 اب امهاد>] ءاروع لاجدلا ىنيع نم ةدحاو لك نأ 07 مالک لصاح : « میفلا » ىف ىطرقلا لاقو . نسحلا ةيابن

 ءاج دق هيذيع نم ةدحاو لك نأ ليوأتلا اذه دعب نكل « ةبيعم اهقاخ لصأب یرخالاو ابكاردإ بهذ ىتح اهياصأ

 هلوأت یذلا نأب ةركذتلا ىف ىطرقلا هبحاص باجأو . هلمأتف روعلا نم ىرخألا هب تفصوام لثم ةياورلا ىف ابفصو

 نأب تفصو یرخالاو « كاردالا تدّمتف ىلا یه ءارحج الو ةئتان تسال ىتلا یهو ةسوماطملا ناف « حیف ىضاقلا

 یرابا حش ء١ ۳ ج۱۳  م



 نتفلا باتک - هپ ۵ ۸

 اهظلغ عم ةرفظلا نآل امهيف روعلاف اذه ىلعو « نيعلا تيمع عطقت مل اذاو نيعلا ىشغت ةدلج یمو ةظیلغ ةرفظ اهلع
 ءاجو ةئيفس ثيدح ىف ىنعلا نيعلا ىف ةرفظلا ركذ ءاج هنأ الإ هنم ابیرق وأ یمعآ لاجدلا نوكيف « ًاضيأ كاردالا عمت
 ءاج امم ةدحاو لك نا هلوقب هخيش هسيلإ راشأ ىذلا وه اذهو : تلق . ملعأ هاف ةرمس ثيدح ىف لامشلا نيعلا ىف
 ثيدح ىف ناف ةرفظ اهياع امهنم ةدحاو لك نوکست نأ لمتحي « ةركذتلا » ىف لاق مث یرخالا تفصوام لثمب اهفصو
 : لاق «ىلوأ كلذك تسيل ىتلاف ةرفظ اهلع ةحوسمملا تناك اذإو : لاق ةظيلغ ةرفظ اهيلع نيعلا حوسمب هنأ ةفيذح

 ةظحاج ءاروع ىنيلا هئيعو , دحأ دنع ديعس ىلأ ثيدح ىف مقو : تاق . ةقلعلاك ة اهنأب ةرفظلا ترسف دقو
 ىلعي بأ دنع عقوو « اعم هیذیع فصوف « ىرد بكوك اهنأك یرسیلا هنيعو , صصحب طئاخ ىف ةعاخن اهتأك ىنختالا
 بك وكلاب اهفصوب دارملا نآل نيبأ ابلعلو « ىرد بك وك اهنأك قختال ةظحاج ةقدح وذ روعأ و هجولا اذه نم

 هيذيع ىدحإ » ىئاربطلاو دمحأ دنع بعك نب ىنأ ثيدح ىف عقوو سمطلاب ابنصو فالخ اذهو « اهداقتا ةدش
 روعأ ه ینارطلاو دمحأ دنع ةنيفس ثيدح ىف عقوو « بك وكلاب اهفصو قفاوي وهو « ءارضخ ةجاجز اهنأك
 اهناف زمه ريغب هنأ ةيفاط ىف باوصلا نأ رابخالا عومب نم لصحتي ینلا و  ةظيلغ ةرفظ ینلا هنيعب ىرسيلا هليع

 ةحوس# ىرسيلا هنيع نأب ةركب ىبأو ةرمحو لفغم نب هللا دبع ثيدح ىف حرصو » ىنيلا اهنأب بابلا ةياور ىف تديق
 ىف ىنعملا داضت عم همدعو « ةيفاط » ىف زما ةياور زوج نم بجعلاو « ةحوسملا ريغ یهو ةزرابلا ىه ةيفاطلاو

 سمطلا داضيال هنآل هيذيع الك ىف نوكت نأ زئاخ ةرفظلا امأو « مالا لبسل نيثيدح ىف كلذ ناك ولف دحاو ثیدح
 ىف ةعاخنلاب ابهيدشتو « ةزرابلا یه اهثوض ءاقب عم ةبيعملاو ةسومطملا یه اهؤوض بهذ ىا نوكتو « ءوتنلا الو

 نم اريثك ناف كلذ ىفاني الف ىردلا بک و کلابو ءارضخلا ةجاجزلاب اههيدشت امأو « ةغالبلا ةياغ ىف صصجملا طئاخلا
 فالتخا ىف : ىبرعلا نبا لاق . لعأ هللاو ليبقلا اذه نم لاجدلا نوکسف كاردإلا هعم قبب ءوتنلا هنيع ىف هل ثدحي
 لاقو . هسفن ىف هيلع موكحم هنأو « ناك فيك هسفن نع صقنلا عفديال هنأ ناب صقنلا نم ركذ ام لاجدلا تافص
 نأ منع الو « فنآلا لب ىذلا بناجلا نم نيعلا ىف جرخت ةدلج لوقو « قاملا دنع تبنت ةم ةرفظلا : ىواضيبلا
 بيعش ةياور ىف ( لاجدلا اذه ) لوق . امتدح ىلع نوكت لب اهرسأب ةقد+لا ىراوتال ثبحم ةملاسلا نيعلا ىف نوكت
 لئاقلا مما ىلع فقأ لو «لاجدلا حيسملا ليقف » كلام ةياور ىفو « ةلظنح ةياور ىف اذكو « اولاق ؟ اذه نم تلق »
 رم 1 ىنب نم لجر نطق نباو , بيعش ةياور ىف داز ( نطق نبا اهبش هب سانلا برقأ ) هلوق . انيعم
 كله یرهزلا لاق , هتياور ىف کا دمع نب دمحأ دازو « نطق نبا هب تيأر نم هبشأ , ةلظنح ةياور فو « ةعازخ
 ةيقب عم باللا رخآ ىف ها ركذأسو « ىطايمدلا دئاوف نم ةعازخ ىلا هبسن قايس كانه تمدقو « ةيلهاجلا ىف
 اذا هنأ تبث دقو « ميم نب یسع ولت هن وکو تيبلاب فرطب لاجدلا نوک لکشتساو « ىلاعت هللا هاش نأ هتفص

 اف نكل ايحو تناك ناو ءايينألا ايؤرو « مانلا ف تناك ةروكذملا ايؤرلا نأب كلذ نع اوباجأو « بوذي هأر

 فاط هنأ كلام ةياور ىف عقب ملف لاجدلا امأو  تببلاب ىسيع فاوط ىف لاكشإ ال : ضايع لاقو . ريبعتلا لبقيام
 نع عفان نع كلام توكس نال « دودرم لا ناكمإ عم حيجرتلا نأب بقعتو . هفاوط یور نم تيثأ یهو

 توبث عم ةلكشم کم هايإ هتيؤرف فطب ۱ مأ فاط هنأ تبث ءاوسو < ملاس نع یرهزلا ةياور دربال فاوطاا ر 5

 رخآ EELS ضايع ىضاقلا هنع لصفنا دقو « ةنيدملا الو كم لخدب ال هنأ



 ۵۵ ۷۱۳۱ ۰۱۷۱۲۸ ثيدحلا

 ینلا لقي ملأ هل لاق دايص نبأ نأو لسم هجرخأ 59*21 راد ام هديؤيو : تاق . نامرلا

 5 قاتلا وه دايص نبا نأب مزج نم هلوأتف ؛ 5 ديرأ ةنيدملا نم تجرخ دقو ةنيدملا الو کم لخديال هنأ 0

 ثيدح عباسلا ثيدحلا « مالسلا هيلع ىسيع ءارو هيشم نع بارجلا اذكحو « جرخي تبح وه امنإ حاملا نأ ىلع

 باب د ف هماتب مدقت ثيدح نم رصتخم وهو « لاجدلا ةنتف نم هتالص ىف ذيعتسي ط هللا لوسر تعم م ةشئاع

 نعو » لاق مث الوطم دنسلا اذهب ىرهزلا نع بيعش قيرط نم هدروأ ةعما باتك ليبق وهو « مالسلا لبق ءاعدلا

 ةدحوملاو مجلا حتفب ةلبج نب نابع وه ( ىأ فربخآ ) هلوق « نماثلا ثددحلا . انه ثددحلا اذه ركذف « یرهرلا

 دم ةياور ىف لسم دنع بسنو « ريمع نبا وه ( كللا دبع نع ) هلوق ۰ واولا دیدشت و ءارلا حم ر داور ىنأ نا

 نيعلا رسک و ةدحوملا نوكسو ءارلا رسكب ( ىعبد ) هلوق ۰ « نی نب u لا

 لب ىنلا نع ) هلوق . ناملا نبا وه 0 ةلمبمب شارح نبا وهو « بسنلا ظفاب مسا ةلمبملا

 دبع نع ةناوع ىلأ قيرط نم ليئارس ١ ی ركذ لوأ ىف مدقتو « ارصتخم ةيعش ه هركذ اذك ( هعم نا لاجدلا ىف لا

 عم نأ لوقي هتعم : لاقف مللي هللا لوسر نم تعمسام انثدحت الأ ةفيذحل ورمع نب ةيقع لاق » لاق ىعبر نع كلا

 لسم دنع ( ارانو ءام همم نا ) هلوق ٠ كلما دبع نع ناوفص نب بیعش قرط نم ملل اذكو « جرخ اذإ لاجدلا

 لعأ لاجدلا عم ام انال ةفيذح لاقف دوعسم وبأو 2 ةفيذح عمتجا د ىعبر نع دنه ىلأ نب معن ىبأ ن يعن قيرط نم

 هنم لاج دلا عم ام  لعأ ان ارا كي هللا لوسر لاق » لاق ةفيذ> نع ىعبر نع یعجشالا كلام نأ ةياوز قو.« هنم

 امأف د ناوفص نب بيعش ةب 0 قو « ججأت ران نيعلا ىأر رخآلاو ضيبأ ءام نيعلا ىأر امهدحأ ناب رح نارپن هعم

 دحأ دنع ةئيفس ثيدح قو « ثيدحلا « دراب ءاف اران سانلا هارب ىذلا امأو « قرح راذف ءام سانلا هارب ىذلا

 هجام نبا دنع ةمامأ ىلأ ثيدح ىفو « ران هتنجو ةنج هرانف « ران رخآلاو ةنج امهدحآ نايداو هعم و ینارطلاو

 فیکلا حتاوف أرقيلو هللاب ثختسيلف هرانب لتبا نف « ران هتنجو ةنج هرانف ارانو ةنج هعم نرأ هتنتف نم ناو د

 قو ءاوكلمت الف » هتياور ىف رفعج نب دم داز ( ران هؤامو دراپ ء ۳ ها )هو . « امالسو ادر هيلع نوکتف

 ةياور قو « برشيف هسأر ءىطأطيل مث ضمغیل و اران هاري ىذلا رهنلا تأیلف دحأ كرد ناف ١ كلام بأ ةياور

 ةناوع ىبأ ةياور ىف اذكو « بیط بذع ءام هناف ارا هاري ىذلا ىف عقيلف منم كلذ ك ردآ نف » ناوفص نب بیعش

 هجرخآ « رانلا ىه ةنجلا اما لوقب ىتلاف « رانلاو ةنجلا لثم هعم ء ىج هناو » ةريره ىلأ نع ةيلس ىلأ ثيدح ىفو

 ةروصب ءىثلا ليخيف ارحاس لاجدلا نوكي نأ اماف « ىارلا ىلإ ةبسنلاب ىئرملا فالتخا ىلا عجنري هلك اذهو « دمحأ

 نوكي نأ امإو . حجارلا اذهو « ةنج رانلا نطابو ارا لاجدلا اهرخسي ىتلا ةئجلا نطاب هلل لعج نأ امإو « هسکع

 لوخد ىلا هرمآ لؤي هتنحي هيلع معنأف هعاطأ نف « رانلاب ةمقنلاو ةنحملا نعو ةنجلاب ةحرلاو ةمعنلا نع ةيانك كلذ

 انظف رانلا هتشهد نم كلذ ىلا رظانلا ىريف ةنتفلاو ةنحلا ةلح نم كلذ نوكي نأ لمتحيو « سكملابو ةرخالا ران

 انأبنأ ةبعش نع رع نب صذح نع دیحوتلا ىف أب ( سنأ نع ةدانق نع ) هلوق ' عساتلا ثيدحلا . سکعلاب و ةنج

 دقو « ىن نم هللا ثءبام » صفح ةياور ىف ( باذكلا روعالا هتمأ رذنأ الا ین ثعبام ) هلوق ٠ اس تعمس ةداتق

 سال بر ناو ز هلوق . هیبنت فرح یهو ماللا فیفختب ( ررعآ هنإ الأ ) لوق « سماخلا ثردحلا ىف هنایب مدقت

 اذك ( رفك برتكحم هع نيب ناو ) هلوق . عقم هيف ام سماخلا ثيدحلا ىف هيف ةكدحم ا نایب مدقت ( روعأب



:۷۰ 
 نم ل دا سا ا و دسر بس رد تب نئفلا باتك - ۲

 ةلمجاو نا مسا فذح هنأ لوالا هیجوتو « لاح امإو نا مسا ام هنال هيف لاكشا الو «ابوتکم و روپمجللو رثكألل .
 رفاك نوكي نأ زوحيو «لاجدلا ىلع دوعي وأ نأشلا ريض امإ فوذحلا ممالاو نا بخ عضوم ىف بخو ادم هدعب

 قيرط نمو « ر ف ك هينيع نيب بوتكم » ةبعش نع رفعج نب دمت ةياور نم لسم دنعو « هیلیع نيب ریو أدتبم ۱
 باحبحلا نب بیعش قیرط نمو « رفاک ىأ « ر ف ك هينيع نيب بوتكم لاجدلا » ظفلب سنأ ىنثدح ةداتق نع ماشه
 ةباحصلا ضعب نع تباث نب ربع ةياور فو « لسم لك هؤرقي ر ف ك اهاجهت مث رفاك هیفیع نیب بوتکم د سنأ نع
 هؤرقي » دحأ دنع ةركب یآ ثيدح ىفو . هلبق ىذلا نم صخأ اذهو « ىذمرلا هجرخأ « هلمع هرك نم لك هورقي »
 نمؤم لك هژرش « هجام نبا دنع ةمامأ ىبأ ثيدح ىفو٠ رازلا دنع ذاعم ثيدح ىف هوخحنو « بتاكلاو ىالا

 تب ءامسأ ثيدح نم ىناربطلا دنع هلثمو ةأجبم « رفاک هيفيع نيب بوتکم د راج نع دمحالو « بتاك ريغو بتاک
 ىف وه اذكو فلآ ريذب بتکی امنا رفكلا نم لعافو لمف نأ ىلا ةراشا ر ف ك هلوق ىف : ىبرعلا نبا لاق « سيم
 ريغو بتاك نمؤم لك هؤرقي » هلوقو « نايبلا ةدايزل كاذف ان لعاف ىف اوتبثأ طخلا لهأ ناك ناو فحصملا مسر
 ريغب نمؤملا هاري اذبف « ءاش ىتمو ءاش فيك دبعلل هللا هقلخي رصبلا ىف كاردالا نأ كلذو » ةقيقحلاب رابخ] « بتاك
 الو هتريصإ نيعب ةلدالا نمؤملا ىري اک ةباتكلا فرعي ناك ولو رفاكلا هاري الو « ةباتكلا فرمیال ناك ناو هرصب
 هلوق لمتحيو « كلذ ىف تادأعلا هيف قرخنت نامزلا كلذ نال ملعت نود كاردالا نمؤالل هللا قاخيف رفاكلا اهارب
 حيحصلا :ىووذلا لاقو « هن ام ىوق نم موضعبل ص نأ لمت<و اموع نونمولا هب داري نأ هلع هرك نم هژرقب
 ابلع نمزاا هللا ربظیف لاجدلا بذکی ةعطاق ةمالع هللا بلعج ةقيقح ةروكذملا ةب اتكلا نأ نوققحلا هيلع ىذلا
 بهذم وهو « هيلع ثودحلا ةمس نع زاجب یه »لاق مبضعب نأو افالخ ضايع ىكحو. هتواقش دارأ نم ىلع اهفخيو
 ىلع هللا ردقي لب ةقيقح ةباتكلا نوكت ال نأ « بتاك ريغو بتاك نمؤم لك هؤرقي » هلوق نم مزلپ الو « فيعض
 ريغو بتاكلا نأ ىف فیطللا رسلا نأكو « ةباتكلا ةفرعم هل قبس نكي مل ناو كلذ أرقيف كاردالا لع بتاكلا ريغ
 هيف ر هلوق ۰ رشع ىداحلاو رشاعلا ثيدحلا . لأ هللا هآر نم لك كردي روعأ هن وک نأ ةبسانا كلذ أرقي بتاكلا
 بابلا لصأ ديرب نأ لمتحيف « سابع نبا ثيدحو ةريره أ ثیدح بابلا ىف لخدي ىأ ( سابع نباو ةريره وبأ
 ىذلا ثيدملا صوصخ ديرب نأ لمتعو « نيروكذملا ثيدح نم لاجدلاب قلعتب ام درو ءیث لك همالك لوانتيف
 نم حون ةمجرت ىف مدقت ام كلذ ىف ةريره ىبأ نع درو امف « برقأ وهو لاجدلا هموق رذنأ ین لك نأ وهو هلبق
 نع اثيدح 'مثدحأ الأ و ىنلا لاق » ةريره ىبأ نع ةيلس ىبأ نع رڪ ىبأ نب یح ةياور نم ءايبنالا ثيداحأ
 یاو « رانلا ىه ةنجلا اما لوق ىتلاف « رانلاو ةنِطا لاثمت هعم ءى هناو « روعآ هنا ؟ هموق ین هب ثدحام لاجدلا
 : لوق, قودصملا قداصلا مساقلا ابأ تعمس , ةريره ىلأ نع ديج دنسپ رازبلا جرخأو « هموق خو هب رذنأ 6 كرذنأ
 « ةديدش ةدش هنم نونمؤملا قليف ءاموي نيعبرأ ىف ضرالا نم غلبي نأ هللا ءاشام غلبيف ةلالضلا حيسم جرخي
 ىف سابع نبا نع ةيلاعلا نأ قيرط نم کالا ىف اذيأ مدقت ام سايع نبأ ثيدح نم كلذ ىف درو امو , ثيدحلا
 ننا نع ىرخأ قيرط نم ىنارطلاو دمحأ دنع عقوو « لاجدلا ىأر هنأ ركذو » هيفو مالسلا هيلع ىموم ةفص ركذ
 هسأرإ نأك - رهزأ ضب ىأ ميجا فيفختو هلوأ رسکی - ناجه روعأ » لاجدلا ىف لاق هنأ لپ ینلا نع سابع
 یناسلیف مخض » ىناربطلل ظنل قو « روعأب سيل ر ناف كلذا كله اماف « نطق نب ىرعلا دبعب سانلا هشآ ةلصأ



 ا ۷۱۳4 - ۷۱۳۲ ثيدحلا
 سس ی و ا ا اف

 نأ كيري ۰ ةرجش ناصغأ هسأر نأك ةثجلا ميظع ىأ 5 نو فاالا لولو ماللا حتفو ةيناتدتلا نوكسو ءافلا حتفا ۳

 دنع ناعم“ نب ساونلا ثیدح ىفو « ةعارخ نم لجر نطق نب ىزعلا ديعب سانلا هيشأ و مثاق قرفتم ريثك هسأر رمش

 راؤبلا كنعو ۾ نطق نب یزعلا لح هبشآ نأك ۳ هچأم نالو 8 ةا ع طلق باش 00 هجام ناو یذمرلاو سم

 ى مدقت دقو « نطق نب یزعلا كيع هنأك یرسلا نبا حوس رحذلا ضب رع ةبجلا لجأ 5 مصاع نب ناتاغلا ثيادح نم

 نب نطق هنأك و لاق نکسل هرح دحأ دنع ةريره فأ ثر لح ىف مقدو « نطق نب یزعاا دبع بسذ قایس یسلع ةمجرت

 ةفيعض ةدايزلا هذهو « راك رهو نمؤم تنأ ال : لاق ؟ هوس یر طو له هلأ لوسراب لاةف د دازو ¢ ىرعلا ديع

 لاق ىذلاو ؛ ىرهزلا لاق ام ةيلهاجلا ىف كله هنأو نطق نب ىزعلا لمع هنأ ظوفاو طاتخا دقو ىدوءسملا هدنس ىف ناف

 دمع قبرط نم ماحلاو لنوأ هجرخأ م ی نب ور قد ىف هلاق ااو 3 نوجلا یآ نب كأ وه « هش رضب له «

 هشأو » هیفو ثيدحلا « ی نب ور اف تبرأ راثلا ىلع تضرع » همر ةريره نآ نع ةياس ی نع وربع نا

 اماف « رفاک وهو لسم كنا ال : لاق ؟ هش ىنرضرأ هللا لوسراي : مكأ لاقف . نوجلا ىبأ نب كأ هب تيأر نم

 ثيدح یو ؛للعأ هللاو مدقت 6 یراصنالا یح یآ نيوب ةحوسمملا هئيع هبشو نطق نب ىرعلا لیعا هوش لاجدلا

 ةئيدملا ”لاج.لا لخدباال بسا ی ۳۷

 ن ةبتع ن نا ع 8 هنا ديب رجا ی ره زا ن ee انربخأ نالا وبأ اشم —= ۲

 هنأ هبانث دح ايف ناکسف « لاجملا نع اليوط اثیدح ام وب ا هلا لور انثدح : لاق ديمس ابآ نأ  دوعسم

 « هسیدلا ىلت ىتلا ابا ضعب ل زيف - ةنيدلا ”باقن لغد نأ هيلع" مرم وهو - لاج فا ىنأي : لاق
 3 ۳ ۰ می م ۲

 ارح یزلا لادا كنأ دشا : لوقيف 3 سانلا رايخ نم ا سانا ا وه لجر دئموب هيلإ جرخيف

 : نولوقيف ؟ ىمألا ىف نوکشت له هتييحأ مث اذه ”تاتق نإ مبادا : لاجدلا لوقيف « هثيدح هب هللا لوسر

 الف i نأ "لاجدلا هل ريف 4 6 وهلا ىنم ة ريصلا "دما كين "تنکام دلا و : لوقيف « هيب م هلتقيف ءال

 « هياء طلسإ

 : ةريره فأ نع » رمح هللا دبع نب يعن نع كل نع هلسم نب هلل دبع ( و ۷۳۱۳۳ لاق : لاق 3 ا و ا و ا ھا زو

 « لاج دا الو ؛نوعاطلااهلغدبال ةكئالم ةنيدمل باقنآ ىلع : او هللا لودر

 كلام نب سنآ نه » ةداتق نع ةبمش انرمخآ نوراه نب دیر انثدح یموم نب ' ىبح نشرح - ۵

 ”تروعاطلا الو لاجدلا ارقي الف اهو رع ةكئاللل دحیف لاج دلا اپنآب ةنيدملا : لاق إب ىنلا نع

 « هلا ءاغ نإ

 ىلا انثدح » هلوق لوألا : ثيداحأ ةثالث هيف ركذ « ةيوينلا ةنيدملا ىأ ( ةنيدلا لاج دلا لخديال باب ) هلوق



 نتفلا باتى - ۳۲ ۱.۲
 دعس ىبأ نع هجولا اذه ريغ نم درو دقو امهبم هجولا اذه نم درو اذك « لاج دلا نع اليوط اشيد> اموی قب
 ةنيدملا لخدیال هنأو هل دلوبال هنأو ىدوه هنأ كيعس ىبأ نع ةرضن أ ةياور ىف اک ركذي ملام هنم ذيخؤي هلءلام
 لثم هعمو » هيفو مدقت اک لاجدلا نيع ةفص ىف هعفر ديعس ىبأ نبا نع ةيطع ةياور ىفو « لسم هجرخآ کم الو
 رازبلاو ىلعي وبأ هجرخآ « هلئاوآ لخد ةيرق نم اجرخ املك « یرقلآ لهأ نارذنب نالجر هيدي نيبو « رانلاو ةنجلا
 لاجدلا نع ةفص ىف هعفر نع ىبأ نع كادولا ىبأ ةياور ىفو « فيعض هدنسو لوطم عیینه نب دمحأ دنع وهو
 هلوق ۰ « نخدت ءادوس رانلا ةروصو ءاملا اهيف ىرحي ءارضخ ةنجلا ةررص هعمو « ناسل لك نم هعم د هيفو اضيأ
 ةخبس عمج ةدحوملا فیفختو ةلمبلا رسکب ( خابسلا ضعب لزنیف ) هلوق « ةنيداا رهاظ ىلإ ىأ ( لاجدلا قأي)
 ىلت ىلا ) هلوق ٠ ةرحلا ةبج ريغ نم ةنيدملا جراخ ةفصلا هذهو « احول تيذتال ىتلا ةلمرلا ضرالا یهو نیتحتفب
 ةياور ىف ( سانلا رايخ نم وأ سانلا ريخ وه لجر ذئموي هيلإ جرخيف ) هإوق ٠ ماشلا لبق نم ىأ ( ةنيدملا
 لبق هجوتيف » لسم دنع ديعس ىبأ نع كادولا ىبأ ةياور ىفو «سانلا ريخ نم وأ » اسم دنع باهش نبا نع حلاص
 ىلا هب نوقلطنیف « ءافخ انبربام لوقيف ؟ انبرب نمؤت ام وأ نولوقیف لاجدلا حاسم هاقليف « نينمؤملا نم لجر
 ةياعر ىفو « زب هلا لوسر هركذ ىذلا لاجدلا اذه سانلا اهيأ اي : لاق هآر اذاف , هلتق اوديري نأ دعب لاجدلا
 لوقيف هللا مبعمجيف « ضرالا ىف نوقرفتم نونمؤملاو « هيلع اتمرح ةني دملاو ةكم ريغ اهلك ىرقلا لخديف و ةيطع
 ءهب نتتفب نأ ةيشخ هباحصأ هعنمیف < لس هللا لوسر هانرذنأ ىذلا اذه نرظنالف نقلطنال هللاو : منم لجر

 هلا نويتكيف « باذكلا لاجدلا ديرأ : لوقیف هنأشام هولأسف هوذخآ هحلاسم نم ةحلسم قدأ قأ اذا قع ايف :
 لي هللا لوسر انثدح ىذلا لاجدلا كنأ دهشآ لوقيف ) هلوق . هفرع هآر الف « ىلإ هب اولسرا لوقف كلذب
 ىنعيطتل لاجدلا هل لوقيف » دازو « لس هللا لوسر هانرذنآ ىذلا باذكلا لاجدلا تنأ » ةيطع ةياور ىف ( هثيدح
 متيأرأ لاجدلا لوقيف ) هلوق . « ب اذكلا حيسملا اذه سانلا اأ اب : ىدانيف  نیتقش كنقذال وأ هب كمآ امف
 اذهو « هئابل وال لاجدلا لوقي مث » ةيطع ةياور ىف ( ال : نولوقيف ؟ مالا ىف نوكشت له هتییحآ مث اذه تلتق نا
 كشن ال دارم وأ « ةيقت كلذ هل نولوقی نينمؤملا نا : لاق نم لوق دريو « هعابتأ كلذب هبیجم ىذلا نأ حضوب
 هربظ عیشیف حبشيف لاجدلا هب ىمأيف » كادولا ىبأ ةياور ىف ( هييحي مث هلتقيف ) هلوق ۰ كلوق نالطب و كرفك ىف ىأ
 ىتح هقرفم نم راشيملاب رشويف هب سیف « باذكلا حيساا تنأ : لوقيف ؟ ىف نمؤت امأ : لوقف « ًايرض هنطب و
 دنع ناعم نب ساونلا ثيدح ىفو « امئاق ىوتسيف « مق : لوقي مث نيتعطقلا نيب لاجدلا ىشمي مث هيلجر نيب قرغي
 قو , كحضب هبجو للبتیو لبقيف هوعدي مث؛ نيتلزج هعطقيف فيسلاب هبرضیف بیش ًالتع الجر وعدیف ه ماسم
 لاجدلا لاق مث « نيتقش هقشي مث هبنذ بجع ىلع عضوتف ةديدحب رمأي مث هيلجرب دميف هب رمأيف , ةيطع ةياور
 هيقش دحأ برضف اصع ذخأيف و معن : نولوقیف ؟ مكبر ىفأ نوملعت متسلأ « اذه مل تييحأ نإ متيأرأ : هئايلوآل
 ىبرعلا نبا لاق . فيعض ةيطعو « میر هنأ كلذب اونقيأو هوبحأو هوقدص هؤايل وأ كلذ ىأر الف امئاق ىوتساف
 < رخآلا ةلتق ريغ ةلئق امهنم الك لتقي نالجر امهنأب عمجيف لاق « راشيملاب و فيسلاب هلتق ىف ىنعي مظع فالتخا اذه
 راصف لولف هيف ناك فيسلا لعلف « فيسلاب برضلا ةياور رسف# راشيملا ةياورو « ددعتلا مدع لصالاو « لاق اذك
 هوقو هرشن هنأ هلوقل ارسفم ءفيسلاب هبرضف ه هلوق نوکیو «ةروكذملا ةلتقلاب هیذعت يف ةنلابملا دارآو راشلاک



 ۱۰۳ 1 ۷۱۳ ۰۷۱۳۲ ثيدحلا

 هنأ رضالا هلتق ىذلا ةصق ىف عقو دو : ىنرعلا نبأ لاق . هرز ىهتذي امل هرمأ رخآ یا ةراشإ « نيتلزج هعطقيف و

 ىلع نيتياورلا ىدحا حيجرت نم دب نكي ملف  هعذف نیکسلاب هعجضاف ىرخأ ىفو « هعلتفاف هسأر ىف هذي عضو

 .ىلاعت هللا دمح اضيأ نيتياورلا نيب قيفوتلا ناب فبكلا سفت ىف مدقت دقو : تلق . ةدحاو ةصقلا نوكل یرخالا

 این لا تايآ نم ةميظع ةيآ یتیم ءایح) ناف ؟ رفاكلا دب ىلع ةيالا هللا ىرحي نأ زوحي فيك ليق ناف : ىناطخلا لاق

 ىلع لدي ام مهدنع ناك ذا دابعلل ةنتفلا لبس ىلع هنأ باوم اف ؟ ةيبوبرلا ىعدي شنم باذك وهو لاجدلا امانی فيكف

 مسو عم ةضحاد هاوعدف « راسم لك هؤرقي رفاك هتبج ىلع بوتكم روعآ هنأ وهو هاوعد ىف قح ريغ لطرم هنأ

 نایتشپ الف ةضراعملا نم ةلاس ءايبنالا تابآو « هو نع كلذ لا زال الإ ناك ول ذإ « ردقلاو تاذلا صقنو رفكلا

ا ةلاحلا ىف كفإلاو بذكلا لهآل لسرلا مالعأ ىطعت نأ زوال : ىربطلا لاقو
 اهيف هب ىتأ ام نياع نل ليبسال ل

 كلذ ربظ نف بذاكلا نم قداصلا ملع ىلا ليبسلا كلذ نياع نا ناك اذإ امأف « لطبملاو مجم قحا نيب لصفلا الإ

 هنياع نمل ةنحمو هدهاش نمل ةنتف كلذ نم لاج دلا هيطعأ ىذلا نایب اذبف « نيباذكلل كلذ هتا ءاطعإ ركني الف هدي ىلع

 عم رهاظ هيف ةعنصلا ريثأتو « ةفلؤم ءازجأ وذ هال . هبذك ىلع لقع نمل ةنيب ةلالد كلذ عم لاجدلا فو . ىهتنا

 مل هنأ ملعب نأ لوقعلا ىوذ نم هارب نم لاح ًاوسأف مر هنأ ىلا سانلا اعد اذاف « هینیع روع نم هب ةفالا روبظ

 قلاخ هنأ معزي نم اي :لوقي نأ بحيام لقأف  هسفن نع صقتلا عفدي الو هنسحمو هلدعيو هريغ قلخ ىوسيل نكي

 رهام لزأف اًميش هسفن ىف ثدعال برلا نأ تععز ناف « ةهاعلا اهنع لزأو ادعو كسفن روص ضرالاو ءاسلا

مدقتام فلاخيام روكذملا لوتقلا ءانحا ىلع لاجدلا رادتقا ىف سيل : بابملا لاقو . كينيع نيب بوتكم
 هلوق نم 

 مث لجرلا لتق ىلع هرادتقا ناف « احيم انيكمح تازجعملا نم نكمب نأ نم ىأ « كلذ نم هللا لع نومآ وه: 7

 سو « هل كلذ باوث لوصح عم لتقلاب هملأت ةعاس الإ لوتقلا هب رضتسا الو هريغ ىف الو هيف هل رمتسي مل هئايحإ

 نم لاجدلا دي ىلع ربظي ىذلا : ىبرعلا نبا لاقو . هنع كلذ عفد ىلع ىلاعت هللا ةردقل املأ لتقلل دجو نوكي ال

 نم هعم امو هل ضرألا زونك عابتاو هيذكي نم ىلع بدجلاو هتدصي نم ىلع بصخلاو راطملا لا زنا نم تابالا

 « فرخ سآ هلك كلذو « نقیتلا وجنيو بات لا كلل رابتخاو هللا نم ةنع كلذ لک یرجت هايمو ران و ةنج

 ثیدخا ىف هلوق امأو « هتمال اعیرشت هتالص ىف اهنم ذيعتسي ناکو « لاجدلا ةتتف نم مظعأ ةنتفال م مللي لاق اذه و

فاخ ىذلا نال ةباحصال كلذ لاق ااف ۾ مكيلع یل فوخأ لاجدلا ريغ < لسم دنع رخالا
 لاجدلا نم مهلا ب رقأ مهيلع ه

 هلوق ٠ دشأ ناك ولو هب هعوقو نونظلا ديعبلا لع هم ف وخلا دتشب هيلع فاخي نمل هعوقو نقيتملا بيرقلاف

 لوقي مث « ةريصإ الإ كيف تددزا ام , كادولا ىبأ ةياور ىف ( مويلا ىنم ةريصب دشأ كيف تنكام هللاو لوقيف (

 انأ : لوقيف ؟ ىف نموت امأ لاجدلا هل لوقف , ةيطع ةياور ىفو « سانلا نم دحأب یدعب لعفي ال هنا سانلا آب ,

 نمو « رانلا ىف وهف هعاطأ نم « باذكلا حیسلا اذه سانلا اه اب : سانلا ىف ىدان مث ٠ ىنم كيف ةريصب دشأ نالا

 « ءاملا ىف حاملا بوذي م باذ لاجدلا كلذ لاق اذإ لجرلا نأ ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو « ةنجلا ىف وهف هاصع

 الف هلتق تأ لاجدلا ديريف ) هلوق ۰ میرم نب ىسيع ىأر اذا لاجدلل لصحي امنإ كلذ نأ فورعملاو « لاق اذك

 الیبس هيلا عيطتسي الف ساحن هتوقرت ىلإ هتبقر نيبام لعجيف هحيذيل لاجدلا هذخأيف ,كادولا لأ ةياور ىف (هيلع طلسي

 ردقي الف عجضأف هب رماف « ادبأ كعيطأ ال هللاو : لاقف ٠ كنعذال وأ ينعيطتل : لاج دلا هل لاقف , ةيطع ةياود فو



 ۱۰٤
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 كادولا بأ ةياور قو « ةجرد معفرأو ىنم ىتمأ برقأ لجرلا كلذ : تم هللا لوسر لاق , ةيطع ةياور ىف داز « ةنجلا ىف قلأ امئاو رانلا ىلا هفذق هنأ سانلا بسحيف هب فذقوف هيلجرو هیدیپ ذخأيف , كادولا ىبأ ةياود قو ناخد تاذ ءاربغ یهو رانلا ىف قلأف هیلجرو هيدر ذخأف , ةيطع ةياور ىف داز « ةدحاو ةرم هيلع ظاسني الو هيلع
 هارب ىتح اهنيب قرفيف ةدح ىلع وضع لك هءاضعأ عطقي مث لتقيف هب رمژیف نوري اف لج زب رعدب مث رمتعم نب هللا دبع ثيدح ىف عقو دقو « ىنع هورخآ : لوقيف هعيطتسي الف هفيتسإ هيلا ىووف ه هرخآ قو كادولا ىبأ ةياور وحن ركذف هيلع الإ هللا هطلسپ ال لجرب وعدي , لاجدلا ركذ ىف ةعفر ورم“ نب هللا دبع ثيدح ىف عقوو . باوصاا وه لوالاو ,هحيذ عيطتسي الف ساحن ةحيفصب هقلح ىلع هلل برضيف ةعبارلا هعذيل دودي مث تارم ثالث حيْذي د هنأ ةيطع نع ةاطرأ نب جاجح ةياور نم ديمح نب دبعو ىلعي ىبأ دنع عقوو «نیلاعلا بر دنع ةدابش مظعأ اذه د
 وبأ امئاو « رکذ هيف قحسا ىبأل رجب مل روكذملا دنسلا ناف هنظ ىف بصي ملو نيعبأتلا نم تا تلا وه روكذملا قحسا ابأ نأ ىطرقلا نظف قلطأ اذك « رضا ره لج رلا اذه نا لاقي : قحسا وبأ لاق » ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ةياور بقع لسم حيمص ىف عقوو « هداجو هتوق نم معن ال باطخا نب ربع لجرلا كلذ یر انك ديعس وبأ لاق » ةدايزلا نم ىلعي ىبأ ةياور قو . ادج فيعض دنس رهو « ًائيش كلذ نم لمعي سيل سانلا نيعأ رحس رحس هلك كلذو لاق < ىحأو تيمأ ىذلا هللا انأ : لوقيف مثاق وه اذاف هاصعب برضب مث اهعمجي مث سانلا
 هلتقب ىذلا نا : لوق نم تعمس ىبرعلا نبا لاقو « رضا هنأ نوري اوناك » لاق رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم نابح نبا هجرخأ اذكو , رضخلا لاجدلا لتقب ىذا نأ ىنغلب رمعم لاق و ثيدحلا اذه ركذ دعب هعماج ىف رمعم هلاقام كلذ ىف هدنتسم لعلو « لق قبس یعیبسلا ىناثلا عضوملا ىف هلوق ناکف « لبق ًاضيأ هتركذت ىف ىطرقلا كلذ ركذ دقو اه ریغو ىووذلاو ضايع هب مرج م هتع لسم حیحص ىوار دهازلا نایفس نب دمت نب ميهاربا وه كلذ لاق ىذلا قحسأ
 صئاصخ ةلمج نم نأب باحي نأ نكميو « ابابش ءىلتع باش ه الع هيبذتلا مدقت سل ةباور ىف هلوق هيلع رکعیو . ثيدحلا , یالک مس وأ ىنأر نم ضعب كردي نأ هلعل ١ لاجدلا ركذ ىف هعفر حارجلا نب ةديبع نأ ثيدح نم هح ىف نابح نبأ هجرخأ ام هلاق نم كسء دقو : تلق . اه ناهر ال یوعد هذهو « رضا وه لاجدلا
 لاجدلا هؤطيس الا دلب نم سيل د سنأ ثيدح نم كانه مدقتو ,جحلا باتك د رخاوأ ةنيدملا لئاضف ىف هحرش مدقت « هکمالم ةئيدملا باقنا ىلع » ةريره بأ نع ميعن ثيدح ىناثلا ثيدحلا . ليلد ىلا جاتحيو « اباش لازب ال نأ رضخلا
 : انلق . هردق هل اوردقأ ال : لاق « موي ةالص هيف انيفكي ةنسلاك ىلا مويلا كلذف هلل لوسراب انلق » دازو هركذف ء اموي نوعبرأ : لاق ؟ ضرالا ىف هثبل اف هللا لوسراپ انلق ١ ظفلب ناعم نب ساونلا ثيدح نم ملسم دنع هلصأو تبادل « ةبيط نم ناکام الإ اموپ نيعبرأ ىف ضرالا هل یوطت» هظفا و دیج دنسإ هوحنب دمحأ دنع وهو ینارطلا هجرخأ « هذه ممايأك همای أ ةيقبو ةعمجلاك مويو رهشل اك مويو ةنسلاك همايأ نم موي هيلع ىلاعت هللا امممرح ةئيدملاو دكم نيئدليلا نيتاه ريغ ةدلب لك دري اموي نيعبرأ ضرآلا ىف حيسي ر راج ثيدح ىف عقو اذکو « ةنيدملاو ةكمالإ
 نوعبرأ انأب مزجلاو « ثيدحلا « اماع نيعبرأ وأ ارهش نيعبرأ وأ امرپ نيعبرأ ىردأ ال « نيعبرأ ثكميف یتمآ ىف لاجدلا جرخي , وربع نب هللا دبع نع هلو « حيرلا هتریدتسا ثيغلاك : لاق ؟ ضرالا ىف هعارسإ امو هللا لوسراي
 ينعي  جرخم » ظفلب وربع نب هللا دبع نع رخآ هجو نم ىناربطلا هجرخأ دسقف « ديدرتلا اذه ىلع مدقم اموی
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 عقوو ثيدحلا ءسدقملا تيبو ةنيدلاو ةبعكسلا الا لهم لک اهيف درب احابص نيعبرأ ضرالا ىف ثكميف - لاجدلا

 کله مث هيف نینمژلا رصحبف سدقلا تبب و نيمرحلا الإ الك ضرالا ىلع ربظب » لبق هيلا راشلا ةرمس ثيدح ىف

 : لاقف مقلم هللا لوسر انیف ماق لاق ةياحصلا نم راصنالا نم الجر انيتأ , ةيمأ دآ نب ةدانج ثيدح ىفو « هللا

 5 ةعبرأ یاب آل: لم لك هناطلس غلبي « احابص نيعبرأ ضرالا ىف ثكمي , هيفو ثيدحلا « حيسملا عرذنآ

 « سنأ ثيدح كاثلا ثيدحلا . تاقم هلاجرو دحأ هجرخآ « روطلاو یصقالا دجسمو لوسرلا دجسمو ةبعكسلا

 رکذ ىف عاحلاو دحأ دنع عردالا نب نجح ثيدح ىف ( اهنوسرحي هكئالملا دجيف ) ةنيدملا ىأ ( لاجدلا اهت 3 هلوق

 « اهنع هعنمب هفيس تلصم كلم ااقنأ نم بقن لكب هاقلت الود دارأ املك هللا ءاش نا لاج دلا اباخدي الو , ةنيدملا

 كراب ملا خلي ملي هللا لوسر لاق د نالوقب ةريره ابأركلام نب دعس تعم ظارقلا هللا دبع بأ قیرط نم عاجلا دنعو
 اباخديال اس < ناکلم اماقنأ نم بشن لك ىلع « SIL کشم Sl نا الا » هفو ثيدحلا « ةئيدملا لهال

 لولسم امهدحا فیس نأ « ناکام بقن لك ىلع » هلوق نب ؛ و اذه نيب عمج : ىبرعلا نبا لاق « لاجدلا الو نوءاطلا

 لمتحمو قيلعتلل لتح ءانثتسالا اذ. ه ليق ( هللا ءاش نا نوعاطلا الو لاجدلا اهرقي الف ) هلوق . هفالخ رخآلاو

 هنأ دوب افنآ روكذملا عردالا نب نجح ثيدحو « رظن هيفو طقف نوءاطلاب قاعتب هنا ليقو « ىلوأ رهو كرل

 ىلتبي نيعم صخش هنأو لاجدلا دوجو ةحص ىف ةنسلا لهال ةجح ثيداحالا هذه ىف : ضايع ىضاقلا لاقو . امهنم لكل
 زوٽڪ عابتاو رانلاو ةلجلاو رابنالاو بصخلا روبظو هلدقي ىذلا تيملا ءاي>اك ءاشأ ىلع هردقير دابعلا هب هللا

 كلذ لتق ىلع ردقب الف هللا هرجعي مث « هلا ةئيشم كلذ لكو تبنتف ضرالاو رطمتف ءامسلا هرمأو هل ضرالا

 ةيموجلاو ةلزتءملاو جراوخلا ضعب كلذ ىف فلاخ دقو محرم نب ىسيع هلتقيو هرمأ لطبب مث « هريغ الو لجرلا

 ىذلا لک نکل دوجولا حیح هنأ ىلإ یتابملاک منم فئاوط بهذو « ةحيحصلا ثیداحالا اودرو هدوج و اورکناف

 ؛ ءايبنالا تارجعمب قثوي مل ةقيقحلا قيرطب هعمام ناك ول هنأ كلذ ىلا مأجلأو « اه ةقيقح ال تالايخو قیراخم هعم

 هزجعل هبذكت هلاح ةروصو ةيملالا ىعدا امتاو « هقدص ىلع لدت قراوخلا نوكتف ةوبنلا عدي | هنال منم طلغ وهو

 ىف هرورم ةعرس عم هرشو هاذأ نم افوخو ةيقت امإو ةقانلاو ةجاحلا ةدشل امإ سانلا عاعر الا هب رشني الف هصقنو

 اذهو « ءاينالا تازجعم نالطب هنم مزلي 0 كلت ىف هقدص نف « هلاح ءافعضلا لمأتب ىتح ثكمي الف ضرألا

 ىبأ ثيدح ىف دروام كلذ ىلع ركعي الو : تلق .« ةريصب الإ كيف تددزا اه , هلتقي نأ دعب هيبحب ىذلا هل لوقي

 دعب قرأ ولا ربظب ا « هنأ ىلع لمح هناف , عید انآ لوقف یھی مث م « ین انأ لوقيف أدب , هنأ هجام نبأ دنع ةمامأ

 كابأ كل تّس نإ تبأرأ : قارعألل لو نأ هتنتف نم ناو » روکذلا ةمامأ ىبأ ث ثب دح ىف عقوو ٠ . ىلاثلا هلوق

 « كبر هناف هعبتا ىنياي : هل نالوق ةمأو هيبأ ةروص ىف ناناطيش هل لثمیف « معن لوقبف ؟ كبر ىنأ دبشتأ كمأو

 نأ ءامسلا رمأيف هنوقدصبف ىحلاب رعو ء« تكله الا ةئاس مه قبت الف هن وب ذکیف یاب رگ نآ هتنتف نم ناو

 رصا وخ ةدما و مظع ظعأو تناك ام نمسأ كلذ موي نم مهشاوم حور ىتح تیثتو رطمتف تيذت نآ ضدالاو رط

 » اعو رض ةردأو

 جوجأمو جوجأ سيصل - ۸

 یرابا عف ۰ ۱۳ ج۱ م
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 مبل ۳ ۳
۶ 

 "ناملس نع ىخأ ىنثةدح *لیهامسا اننگدحو . م یره زا نع بیش ا ربخأ ناملا وا اشو - ۰۵

 بیر مأ نع و هت لح نم نآ ةا تز نأ ريب * زا ی ر رع نع بارش نا نع قوتع یا ن د# نع

يو « هللا الإ 4 ال: لوقي اعف موب اهماع لغد قلب نا لوسر نأ شحج ةنبا بنيز نع "نایفس ىلأ تاب
 ل

 ص رم تس کک ۶ وا ا ی ا ۳

 ىتااو مامالا هيعبصأب قاحو هده لثم جوجأمو جوجاپ مدر نم موولا ع ۰ ب رتفا ردو ےہ نم ب را

 تب رثكاذإ « معن : لاق ؟ نوحلاصلا انيفو كالمنفا هللا لوسر اپ تاق , شعج ةلبا بنیز تلاق - ملت

eho0 ۱ 0 ۳ ۵ بل سو ا حج 7 ۱  

 ن*ء ةربره ىلا نع » هيبأ نع ,سواط نبا انث دح بیهو انث دح لوعاما نب ىموم ارو - ۴۹

 جوجامر جوجأي مدر ف مد را حت لاق 2 "یبنلا
 نیست يو و ۰: هذه لم 5

 ىب نم مهنأو هان لا ثيداحأ نم نينرقلا ىذ ةجرت ىف مربخ نم ءىش مدقت ( جوجامو جوجأي باب ) هلوق
 كربلا نم حوجأي ليقو « كاحضألا هلاق 2۳ نم أ لبقو « هربغرو بهو مزج 4 و . حوأ نب ثكؤاي یا مث مدآ

 بار اب هتفطن تج زتماف ملتحاف مان مدآ نآ كلذو هاوح ريغ نم مدآ دا و نم م : بعك نعو ملیدلا نم جوجأمو

 نأ لمتحیف عماجب هنأ مانلا ىف ىري نأ ىننملا ناب هنع بيجأو « ملتحال ىنلا نأب درو « جرجأمو جوج أي اهنمقلفع

 جوجأیو ناف وطلا نح اوناک نياف EE دمتعلا لوالاو « لوب نأ زوج اک زئاج رهو طقف ءاملا قفد نوکب

امهف ةنكاسلا ةزمملاب مصاع أرقو « ءارقلا رثكأل زمه ريغب جوجأمو
 ةيؤر هدلوو جاجملا أرقو « دسأ ىنب ةنل یهو 

 « نايبرع لب ليقو « ةمجعلاو ةيلعلل فرصلا نم اعنم رثكالا دنع نايمجعأ ناما امهو ءايلا لدب ةزمهب جوجأأ

 رجلا ةدش وأ طالتخالا ىهو ديدشتلاب ةجالا نم لیقو < ابتلا وهو رانلا جيجأ نم ليقف امهقاقتشا ىف فلتخاو

 وهو لوعفمو لوعفي اممتزوو « ةحولملا ديدشلا هالا رهو جاجالا نم ليقو « ودعلا ةعرس وهو جالا نم لیقو

يقف « ةزمحلا نم ةلبسم فلالا تناك نا نيقابلا اذكو مصاع ةءارق رهاظ
 نم جوجام ليقو <« جسم ج نم لوعاف ل

 قاقتشالا نم ركذ ام عيمجو ء جوجوم لصالاو لاق « متاح وبأ هلاق لوعفم اضيأ هنزوو « برطضا اذا جام

 جوع ذئمري مهضعب انکرتو ال ىلاعت هلوق برطضا اذا جام نم هلعج نم لوقو قاقتشالا ديؤي و « ما پسانم

 ىف یارطلاو متاح ىبأ نباو ىدع نبا هجرخأ ام مهتفص ىف ءاجو ؛ دسلا نم نوجرخم نيح كلذو € ضعب ىف

وجأي » لاق هعفر ةفيذح ثيدح نم هيودرم نبأو ¢ « طسوالا ص
 توعال فلأ ةئاعبرأ ةمأ لك همآ جوجأمو ةمأ ج

 دم نع راطعلا ديءس نب ىحي ةياور نم وهو « حالسلا لح دق مهلك هبلص نم ركذ فلأ ىلا رظني ىتح مهنم لجرلا

متاح ىلأ نیا لاقو  عوضوم ثيدحلاو لاق « یشاکعلا
 نم نابح نبا هجرخآ حيف دهاش هضعبل نكل : تلف « رکنم 

 ةياور نم یناسنللو « ةيرذلا نم افإأ هبلصل مدحآ كرتیام لقأ جوجأمو جوجأی نا » هعفر دوعسم نبأ ثیدح

 هتیرذ نم كر الا مهنم لجر تومي الو اوماشام نوءماحي جوجأمو جوجأی نا » هعفر هيبأ نع سوا نب ورع

 « مدآ هب رذ نم جوجأمو جوجأب نأ »ور نب هللا دبع قيرط نم هيودرم نباو املا -رخأو ۾ ادعاصف املأ



 ۱۰ ۷۱۳۹۱۰۲۰۷۱۳۵ ثيدحلا

 حر دنسب ديمح نب دبع جرخأو « ادعاصو الأ هتيرذ نم كرت الإ لجر مهم تومي ناو 5 ممآ ثالث مءاروو

 « ءازجأ ةرشع سنإلاو نجلا لاق ورمع نب هللا دبع قيرط نم متاح ىنأ نبا جرخأو « هلثم مالس نب هللا دبع نع

 فانصأ ةئالث مه : لاق بعك نع ديبع نب حرش قيرط نمو « سانلا رئاس ءزجو جوجأمو جوجأب ءارجأ ةعسنف

 عرذأ ةعبرأ فعرذأ ةعبرأ فنصو « ادج رابك رجش وه ىاز مث ءارلا نوکسو ةزمهلا حتفب زرالاک مداسجأ فنص

 نم ماحلاو وه اضيأ جرخأو . ةفيذح ثيدح ىف اذه وحن عقوو . ىرخألاب نوفحتليو مهناذأ نوشرتفي فنصو

 مدآ دلو نم مثو رابشآ ةثالث ل طأو نيربش نيربشواربش اربش جرجأمو جرجأب سابع نبا نع ءازوجلا ىنأ قيرط

 طبقلا مال دلو و « مورلاو سرافو برعلا ماسا داوف « ثفايو ماحو ماس حونل دلو ه هعفر ةريره یی قيرطنمو
 نب ديعس ةياور نمو . فءض هدنس قو « ةيلاقصااو كرتلاو جوجأمو جوجأي تفایل داوو » نادوسلاو ربربلاو

 تناكو »د نردعویدحا ىلع دلا نيئرقلا وذ ىنب « ةلببق نورشءو ناتنث جوجأمو جوجأی : لاق ةداتق نع ريشب

 ةيرس كرتلا : لاق ىدسلا قيرط نم هودم نا جرخأو . دلا نود اوقبف كارتالا مهو وزفلا ىف ةبئاغ ةليبق ممم

 ی خيشلا ىواتف د ف عقوو ٠ . اجراخ اوقيف دسلا ىنبف نزرقلا وذ ءاخل ريغت تجرخ جوجأمو جرجأب ابارس نم

 نع اذه رن مو لاق اذك بال انناوخإ ناوكيف ءاملءلا ريهامج دنع ءارح نم ال مدآ دالوأ نم جوجأمو ج وجاي « نيدلا
 .اعظق ماو ةيرذ نم حونو حوا ةيرذ نم مهنأ عوفرملا ثيدحلا هدريو « رابحالا بعك نع الإ فلسلا نم دحأ

 نبا وه ناملسو « ديلا دبع ركب وبأ وه هوخأو  ىحبصألا هللا دبع سيوأ نبا وه ( ليعامسا انثدحو ) هلوق
 اذهو ؛ ةركب قا نب نہرلا دبع نب دم قيتع ىبأ نب هللا دبع نب دم وهو هدجل بسن قيتع ىبأ نب دمحو . لالب

 لفغو « ىعاست هاف ىراخبلا ىف ادنس لوطأ هنأ لاقيو « نیتجردب هلبق ىذلا نم لزنأ وهو « نویندم هلك دنسلا

 ىف نتفلا لئاوأ ىف هحاضی] تمدق اک ةثالث هيف لب « لاق اک سيلو « تاییاحم ةوسن عبرأ هيف : لاقف ىثكرزلا

 ىف ةييبح مأ تنب ةبيبح ةدايز ىف ةنيبع نب نايفس ىلع فالتخالا كانه تركذو « برعلل ليو هِي ىنلا لوق باب »
 ىنلا ظقیتسا » ةنييع نبا ةياور ىف د ىازلا رسكو ءافلا عن يأ اموي اهيلع لخد مس ىنلا نا ) هلوق . دانسإلا
 هجو ةرمح تناكو « اعزف ام ىنلا ظقيتسا نأ دعب اهبباع لخد هنأ ىلع عمجيف « لوب هبجو آرم مونلا نم لب

 هلوق . هبجو ارم اعزف « لاقف ةناوع ىبأ دنع ىرهزلا نع ريثك نب ناملس ةياور ىف امیب عمجو « عزفلا كلذ نم

 هدعب عقوام رشلاب دارملاو « لسأ نم مظعم ذئذيح اوناك مبنال كلذب برعلا صخ ( برتقا دق رش نم برعلا ليو )
 كشويو رخآلا ثيدجلا ىف عقو اک ةلكألا نيب ةعصقلاك ممالا نيب برعلا تراص ىتح نتفلا تلاوت مث « نامثع لتق نم
 نوكي نأ لمتحيو : ىطرقلا لاق « برعلا كلذب بطاخلا نأو « ابتعصق ىلع ةلكألا ىعادت اك الا مكيلع ىعادت نأ
 كلذب راشأف « نئارخلا نم لزنأ اذامو نتفلا نم ةليللا لزنأ اذام و ةبلس مأ ثيدح ىف ةيلإ راشآ ام رشلاب دارملا
 ىلع سفانتلا كلذكو ٠ نتفلا رج ىذلا سفانتلا عقوف مهيديأ ىف لاومالا تربكف. هدعب تحتف قلا حوتفلا ىلا

 ىلع بترتو ه هلتق نا كلذ ىضفأ ىتح ممريغو ةيمأ ىنب نم ةيراقأ ةيلوت ناثع ىلع هوركنأ ام مظعم ناف « ةرمإلا

 دسلا مدرلاب دارلا ( جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا حتف ) هلوق . رمتساو رهتشا ام نيدلسملا نيب لاتقلا نم هلتق

 مالا هيعبصأب قابحو هذه لثم ( هلوق ۰ . ماین الا ثيداحأ نم هتمجرت ىف هتفص تمدق دقو « نین رقلا وذ هانب ىذلا

 ةيأور قو «ةئام وأ نيعست نايفس دقعو » ةنييع نب نايس ةياور ىف مدقت دقو « ةقلحلا لثم امبلعج ىأ ( اهات یلاو
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 قو « اضيأ دقع یذلا نیمی مو « نيعست دقعو ٠ هذه لثم هيودرم نباو ةنارع بأ دنع یرهرلا نع ريثك نب ناماس

 نع سلوي نب جرش قيرط نم تابح نبالو « ةرشع نايفس دقعو » ةنييع نبا نع دقانلا ورع نع سم ةياور

 ركذ نودب ىرهزلا نع سنوي قیرط نم هجرخأو « نايفس وه قلح ىذلا نأ نیمب لو « ةرشع هديب قلحو » نايفس

 ثيدحلا ىف قأيسو « ليقع قيرط نم نینرقلا ىذ ةمجرت فو بيعش ةياور نم ةوبنلا تامالع ىف مدقت اذكو « دم

 هلوق الإ ةقفتم تاياورلا هذه : هريغو ضايع لاق « اضيأ لسم دنع وهو « نيعست بيهو دقعو , هدعب یذلا

 هبشت اهنأ ىف تقفتا ناو ةفاتخم باسحلا دقعب ةفرعلا لهأ دنع اهتافص نال ةئاملا ىف كشلا اذك و : تاق . ةرشع

 فرط لمجب نأ نيعستلا دقعو ايلعلا ماپالا ةدقع ىط نطاب ىف ىملا ةيابسلا فرط لم نأ ةرشملا دقمف « ةقلحلا

 نع نيتلا نبا لقنو . ةقوطملا ةيحلا لثم نيصت ىتح اهاتدقع ىوطنت ثبح اکح امض اهبمضوو ابلصأ ىف ىولا ةبابساا

 لثم ةئاملا دقعو فورعملا هناف مدقت ا« نيتلا نا هدرو « ماهالا طسو ىف ةبابسلا لمي نأ هتررص نأ یدوادلا

 ةرشعلا امأو . كشلا امیف عقو كلذلو « ناب راقتم ةئاملاو نوعستلاف اذه ىلعف « ىرسيلا رصنخلاب نكسل نيعسنلا دقع

 . بليز ثيدح ىف روكذملا ردقلا هدعب حتفلا دازف مدقتم ةريره ىنأ ثیدح لعل : ضايع ىضاقلا لاق . ایم ةرياخف

 نايفس نع ةاورلا نم هيف فالتخالا نكلو « ةجتال ةياورلا لص نم روكذملا فصولا ناك ول هنال رظن هيفو : تلق

 ثيدحلا جرخم دحا اذاو « ةرشع ىور نم ةياور نم ركأو نقتأ ةئام وأ نعسآ هنع نور نم ةياورو ةنيبع نبا

 للي هنأ ىلع ةلالد ةروكذملا ةراشالا ىف : ىبرعلا نبا لاق . ادج ددعتلا ىلع لما دعب دانسالا رخاوأ ىف امسالو

 بسال ةمأ انأ ١ رخآلا ثيدحلا ىف هلوق ضرامبام كلذ ىف سولو هفرعي نا كلذب راشأ ىح باس | دقع ملی ناک

 هاناعتيام باسحلا نني دارملا لاقي نأ ىلوالاو : تلق . ةصاخ ةنيعم ةروص نايبل ءاج امنإ اذه ناف « بتكن الو

 هناف باسحلا دقع امأو « بتکس الو » لاق مث نمو « كلذ وحنو برضلاو ةكاذفلاو عما نم هتعانص لهأ

 عضيف عيبلا ىف ةمواسملا دنع هل مهلامعتسا رثكأ ناكو « ظفلتلا نع هب اوذغتسيل مهيب هوعضاوت برعلا حالطصا

 حتفام ردق لس هبشف ءامهرضحي نم امهريغ نع كلذ رتس دصقل ظفات ريغ نم دارملا نامیفیف رخالادب ىف هدي امهدحأ

 كلذ ىف مظنلا نم هيلع تفقوام فيرظ نمو دوقعلا هذه هیبشتلا ءارعشلا ثك أ دقو « مهدنع ةفورعم ةفصب دسلا نم

 - ءايدالا ضعي لرق

 نيعستلا ةضيق ىف یداوفو هنم تب ةليآ ثوغرب بر

 نيعبسلا ىف ماجلامعط قاذ یح نيثالثا دب هترسأ

 , ثوغربلا كاذكو ةربالاك افيطل ًاثیش كسم نم لثم ةبابسلا فرط ىلا ماهبالا فرط مضي نأ نيثالثلا دقعو
 رانيدلا دقان لثم اهياع ةبابسلا فرط ىوليو اهنطاب نم ةبابسلا قدقع نيب ماهالا رفظ فرط لمحي نأ نيعبسلا دقعو
 ىذمرتلا هجرخأ ايف وهو « موب لک دسلا نورم جوجأمو جوجاي نا » عوفرم رخ ىف ءاج دقو « دقنلا داع

 موي لک هنورفح » دسلا ىف هعفر ةريره بأ نع عفار ىنأ نع ةداتق قيرط نم هاححصو مام لاو نابح نیاو هنسحو

 مهتدم غلب اذا ىتح « ناك ام دشأك هللا هدیعیف ادغ هنوقرختسف اوعجرا مهياع یذلا لاق هن وقرخ اوداك اذا ىتح

 هتئيبك هنو دجیف نرعجریف لاق 2 یتتساو ها ءاش نآ ادغ هن وق رختسف اوعجرأ مهيلع ىذلا لاق معبر نأ هللأ دارأو



 ۱۰ ۷۱۳۰-۷۱۳۹ ثيدحلا

 ةنا وع ىبأ ةياور نم احلاو ىذمرتلا هج رخأ : تلق . ثيدحلا « سانلا ىلع نوجرخيف هن وقرخیف هوكرت نيح

 الإ حيحصلا لاجر هلاجرو ةداتق نع مرلك ىميتلا ناماس ةياور نم نايح ناو ةيلس نب دامح ةياور نم ديمح نب دبعو

 ةياور ىف حيرصتلا عقو نكل « هيودرم نبا هجرخأ ةطساو امهنيب لخداف هنع مهضعب هاور دقو « سلدم ةداتق نأ

 ىبأ نب ديعس قيرط نم هجام نبا هجرخأو « نابح نبا حيحص ىف وهو هثدح عفار ابأ نأب ةداتق نع ىميتلا ناملس

 نع مصاع قیرط نم دیح نب دبع هجرخآ ةريره ىبأ نع رخآ قيرط هلو « عفار وبأ ثدح » لاق ةداتق نع ةبورع

 رفحلا اولاوي نأ مهعنم هللا نأ ىلوالا: تايآ ثالث ثيدحلا اذه ىف : ىبرعلا نبا لاق , فوقوم هنکسل هنع خاص یآ

 نوکست نأ لمتحيو های مع الو كلذ مما ملف ةلآ وأ ملسب دسلا ىلع قرلا اولواحي نأ مهعنم ةيناثلا « ارامنو اليل

 مهل نا أدتبملا ىف بهو دنع مربخ ىف ناف « دودرم وهو : تلق . كلذل حلصت تالآ الو اف بشج ال مهضرأ

 نب ورمع نیا قیرط نم هيودرم نباو متاح ىنأ نبا جرخأو . ىلوأ لوالاف تالالا نم كلذ ريغو اعورزو اراجشأ

 ةثلاثلا . ثيدحلا , اوءاشام نوحقلي رجشو اوءاشام نوءماحي ءاسن مهل جوجأمو جوجاي نآ» هعفر هدج نع سوأ

 ةيالو لهأو ةعانص لهأ ميف نا هيفو : تلق . دودحا تقولا ءىحي ىتح هللا ءاش نإ اولوقي نأ نع مهدص ةنأ

 ةماكلا كلت نوكت نأ لمتحو « هتئيشمو هتردقب رقيو هللا فرعي نم مهيف نأو « ابقوف نم عيطت ةيعرو ةطالسو

 ” نم ديمح نب دبع جرخأ دقو . اهتكربب دوصقملا لصحيف اهانعم فرعب نأ ريغ نم ىلاولا كلذ ناسل ىلع ىرجت

  ادغ هللا ءاش نا ین مهتنسلأ ضعب ىلع قلأ رمألا غلب اذاف هيف لاقو ةريره ىبأ ثيدح وحن رابحالا بعك قيرط

 هنم ىوقأ وهو نوحیصف » ةيفو ةريره ىلأ ثيدح وحن ةفيذح ثيدح نم هيودوم نبأ جرخأو « هنم غرفنف

 مث نوحبصیف « هللا ءاش نا هحتفن ادغ نمؤملا لوقيف هرمأ غلي نأ هللا ديري نيح مهنم لجر لسي یتح سمآلاب

 نب ناملس ةياور صصخب اذه (شحج تاب بذیز تلاق ) هلوق . ادج فيعض هدنسو ثيدحلا « حتفیف هيلع نودي

 ( كلمنأ ) هلوق . ثيدحلا ةيوار شحج تاب بذیز ىه لاوسلا اذهب ظفاللا نأ نيعيو « كلأ اولاق ١ ظفلب ريشك

 مدر نم ةليللا جرف » ثيدحلا اذه وحن ىف شحج تذب بنيز نع ةنوميم نع مصآلا نب ديزي ةياور ىف ماللا رسكب

 تذغآ اهنأك ( نوحلاصلا انيفو ) هلوق ٠ ؟ نوطاصلا انيفو هللا انبذعيأ هللا لوسراي : تلق ةجرف جوجأمو جوجأي

 ةمجملا حتفب ( ثبخلا رنک اذا ( معن : لاق ) هلوق . < مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو ۷ ىلاعت هلوق نم كلذ

 نبا لاق . حالصلاب هلباق هنال ىلوأ وهو « روجفلاو قوسفلابو انزلا دالوابو انزلاب هورسف « ةثلثم مث ةدحوملاو

 ید ال ثيح نکسل هيلع ريغ اذا كلذكو « هثبخ هيلع ريغي مل اذإ ريرشلا كالم كلم ریش ا نأب نايبلا هيف : ىبرعلا

 . لك رشح مث , ريثكلاو ليلقلا ذئفيح كلبيف داسفلا معي ىتح رثكيو كلذ وشفيو ؛ ءىدلا هلمع ىلع زیرشلا رصيو كلذ
 ثيحب قرخلا عسنا كلذ ىلع ىدامت نا رمالا نأ مدرلا نم روكذملا ردقلا حتف نم تمهف اهنأكو . هتين ىلع دحأ

 هجرخأ ام مهجورخ دنع ملاح ىف درو دقو مهل اماع اكالهإ سانلا ىلع مبجورخ ىف نأ لء اهدنع ناکو « نوجرخ

 رم هللا مبمصع دق موق هيتأي مث » لاق ىسيع دي ىلع هلتقو لاجدلا ركذ دعب ناعم“ نب ساونلا ثيدح نم اسم

 ادابع تجرخأ دق ىنأ ىسيع ىلإ هللا ىحوأ ذإ كلذك مه امیبف « ةنجلا ىف مهتاجردب مهثدحيو مههوجو حسميف لاجدلا

 ةيربط ةريع ىلع مهلئاوأ رميف جوجأمو جوجأی هللا ثعبيو « روطلا ىلا ىدابع زرغ مهلاتقب دحال نادي ال ىل
 سأر نوكي ىتح هباحصأو هللا ین ىسيع رصحيو « ءام ةرم هذ ناك دقا : نولوقیف مرخآ رميو اهفام نوبرشيف



 نئفلا باتک - ۲ ۷۱۱۰

 نونلا حتفب - ففللا مهيلع لسريف هللا ىلا هباحصأو هللا ین ىسيع بغريف « رانيد ةئام نم اريخ مدح ررثلا

 سفن توك روصقم ةلمبم اهدعب ءارلا نوکسو ءافلا حتفب « یسرف نوحبصيف مماقر ىف - ءاف مث ةمجعملا نيغلاو

 « مهتنو مپهز هالم الا بش عضوم ضرألا ىف نودج الف ضرالا ىلا هباحصأو هللا ىن یسیع طبيب مث ۽ ةدحاو

 لمار هنا هاش تی مهحرطتف مهلمحتف تخبلا قانعأك !ريط لسریف « هللا ىلا هباحصأو ىسيع هللا ین بغريف

 ىدرو كتر یبنآ ضراللل لاقي مث « ةفلزلاك اك رتي تح ضرالا لسغيف ءربو الو ردم هنم نكيال ارطم هللا

 تحت مذخأتف ةيبط اعر هللا تم 1 كل ذک مث اتیبف « اهتحت نولظتسیو ةنامرلا نم ةباصعلا لك أت ذثمویف « كتکرب

 : تلق . « ةعاسلا موقت مهيلعف ۰ رغا جراهت نوجراهت سانلا رارش قبيف « ملسمو نمؤم لک حور ضرقتف میطابآ

 « ءاملا عمج ذختی ینلا عنصلا لبقو « ملا رسكب ةأرملا ىه فاقلاب ليقو اهنيكستب ليقو ماللاو یارلا متفب ةفازلاو

 نولوقيف اضيأ ماس ةياور قو . اف هبجو قارلا ىرب ثبح ريصآ یتح اهفظنيف ضرالا عيمج معي ءالا نأ دارلاو "

 « امد ةبوضخ مييلع هللا اهدریف ءامسلا ىلإ مهاشنب نومريف « ءاسلا ف نم لتقناف مله « ضرالا ىف نم انلتق دقل

 نب دبع دنع و « حيمص هدنسو جوجأمو جوجأي ةصق ىف هون ةريره ىلأ نع مزاح ىبأ قیرط نم کالا جرخأو

 جوجأي حتفي ه ةعفر ديعس ىبأ ثيدح نمو « هركساهأ الا ءىشب نورم الف ١ وربع نب هللا دبع ثيدح نم ديمح

 لهأ ءالؤه : مبلئاق لوقيف ؛ ضرالا لهآ ىلع نوررظیف نوماسملا منم زاحتتو « ضرالا نومعيف جوجأمو

 مم انیبف « ءامسلا لهأ انلتق دق نولوقیف « مدلاب ةبضخم عجرتف ءامسلا ىلا هتبرح رخآ زيف مهنم انغرف دق ضرالا

 . ءاضعب مهضعب بكري دارجلا توم نوتومیف مهقانعأب ذخأتف دارجلا فننک باود میلع هللا ثمب ذإ كلذك
 مدقت و « انه اذك ( مدرلا حتفي ) هلوق ٠ هللا دبع وه سواط نباو « دلاخ نبا وه ( بيهو ) هلوق ۰ ىناثلا ثيدملا

 نع نافع نع دحأ ةياور یهو ةانثملا رسكو ءافلا مضي حتف بيهو نع ميهاربا نب ملسم نع نيئرقلا ىذ ةمجرت ىف

 بيهو نع ىرضحلا قحسا نب دحأ قيرط نم ةناوع وبأ هجرخأ ( نيعست بيهو دقعو هذه لثم ) هإوق . بيهو

 ىذلا نأ ةقفاو نمو نافع ةياور نم نيبت دقو« عوفرم هنأ مموأف دقع ىذلا نيعب مو « نيعست دقعو , هيف لاقف

 « نابح نبا دنع سنوي نب حيرش ةياور نم ةبيبح مأ ثيدح ىف مدقت ا( قفاوم وهو ؛ بيهو وه نیعسل دفع

 شعالا اهاور ةدايز هيف نكل ةبيبح مأ ثيدح لوأ لثم ةريره ىنأنع ءاج دقو « الصفم كلذ ىلع مالكلا قبسو

 « برتقا دق رش نم برعلل ليو » هعفر دق الا هارأ ال شعالا لاق ةريره ىلأ نع هيبأ نع خاص ىنأ نب لیپس نغ

 شعالا نع ىنعي ةيواعم وبأ هفقوو لاق « اذهب شعالا انثدح ديبع نب دم انثدح : دم لاق « هدب فك نم حلفأ

 ةرب ره ىلا نعدنسلا اذم

 ةعيس ام لوصولا « ثيدحو ثيدح ةئام ىلع ةعوفراا ثيداحالا نم « نتفلا باتک » لمتشا : ( ةمئاع )

 ىلع 0 صلاخلاو نونا یضم امفو هيف اهنم رركملا « تاعباتمو تاقاعم ةيقاملاو نونامثو

 ینلاو الا نامز قأي ال, سن أ ثيدحو « ءايحأ مر ةعاسلا مب ؟ردت نم سانلا مش د وسه نبا ثيدح ىوس اهم رخت
 , ايندلل لتاقي نم ىلع راكنالا ىف ةزرب ىبأ ثيدحو لا ةصق قدوعسم ناو رامع ثيدحو « ةنم رش هدعب

 ءاش نا نوعاطلا الو لاجدلا ابلخديال ةنیدلا ف سنأ ثيدحو « قافنلا ىف هثيدحو « نیتفانلا ىف ةفيذح ثيدحو
 لعأ هللاو « ارثأ رشع ةسمخ مهدعب نف ةباحصلا نع راثالا نم هيفو . ىلاعت هللا



 لح ۲۱۳۸ ۰۷۱۳۷ ثيدحلا

 ءاكحألا باتک - ٩۳
 رذ ی ريغل هدمب « باب د ظفل طقسو « عیمجلا اذك ( ماکحالا باثک  ميحرلا نهرلا هللا مس ) هلوق

 رکذف « یضاقلاو ةفيلخلا کاملا ظفا لوانتيو ماحلا اذکو « هطورشو ةب ادآ نايب دارلاو « مح عمج ماکحالاو

 رييختلا وأ ءاضتفالاب نيفاكملا لامفأب قاعتملا ىلاعت هللا باطخ نییلوصالا دنع ىعرشلا کحماو . امم لكب قلعتیام

 بيعلا نم هعنمو ءىثلل ناقتالا وهو ماكحالا نم کلا ةدامو

 هنأ نمحرلا دبع نب لش 5 فريخأ ىرهز) نع سو نع ۳ م نا دبع اف بس ۷

 ىمع دذ ىناصع نمو ا عاطأ دقف ىنعاطأ نم : لاق جلي هللا لودر "نأ لوقي هنع لا ىر ةريرهابأ مم »

 ۴ یاصع دم یربمآ ی نهو ىنءاطأ دقق یرسآ مطا نمو 1

 نأ اههمع ا كا دبع منه راد نب لا دبع نع كلام ی كل 00 ~~ ۸

 ةوئسم ىو هدلوو 0 تيب لما لع ةيعار ۳9 هتيعر ۰ لأ لم عاد ”لجرلاو ( هتيعر

 5 روهتیعر نع ل ماکو عار ماكل الأ « هنع ل وهو ۵ درس لاي ىلء عار لعرلا و مع

 فئصملا نم ةراشإ اذه ىف ( کنم رمالا ىلوأو لوسرلا اومیطآو هللا اوعيطأ : ىلاعت هللا لوق باب ) هلق
 اضيأ كلذ حجر دقو « ءاءلعلا ف تزن لاق نم افالخ « ءارمالا ةعاط ىف تلزن ةبالا نأ ىلا رئاصلا لوقلا حیجرت ىلا

 و اع لسأ نب دیز كلاس ةليبع نبا لاقو . كلذ ىف لوقلا طس ءاسنلا ةروس ىف اهريسفت ف مدقت و « یربطلا

 نآ رمأي هللأ نا ۳ تأرقف 2 فرع ابلیقام ارقا: لاقف هلثم بعك نب د لعب .نآرقلا رسي دحأ ةنيدملاب نكي

 ف ةتكنلاو ةالولا ف هذه : لاقف ةبالا € 4 لدعلاب اوکع نآ ساللا ناپ کج اذ اباهأ ىلا تانامالا اردؤ#ت

 هب عقيام هب فرعي ىذلا نوک ىلاعت ا ةقيقحلا ىف عاطا ا نأ عم رمالا ىلوأ نود لوسرلا ىف لماعلا ةداعإ

 نم کل نيب امف لوسرلا اوعيطأو « نآرقلا ىف مكيلع صن امف هللا اوءيطأ ريدقتلا نأكف « ةنسلاو نآرقلا امه فيلكتلا

 لوسرلا ااو دبعتلا ىحولا نم هب ؛ 6 مای ام اف هللا اوديطأ ىنا وأ . ةئسلا نم ميلع هصني امو نآرقلا

 ةسمآ ق نم ءارمالا صضعيل نیم ألا ضع لوق تازلا عاد نمو .٠ نأ رش سال ىذلا ىجحولا نم هب مرمأي مف

 ىنعي  مكنع تعزن دق سيلأ : هل لاقف ( کنم رمالا ىلوأو  هلوق ىف انومیطت نأ ؟رمآ هللا سيلأ : هل لاق ال

 : بطلا لاق هاب نونمؤت متنك نا لوسرلاو هللا ىلا هودرف ءیش ىف متءزانت ناف ) هلوقب تا متةلاخ اذا  ةعاطلا



 ماکح الا باتک - ۳ ۱ ۱۳۲

 لا ةراشإ رمالا ىلوأ ىف هدعي ملو ۽ ةعاطل اب لوسرلا لالقتسا لا ةراشإ | ( لوسرلا اوعيطأو ا هلوق يف لعفلا داعأ
 الف قاب اولمعي مل ناف ليق هنأك € ءىش ىف متءزانت ناف ال هلوقب كلذ نيب مث. . هتعاط بحت ال نم مهيف دجوي هنأ

 دبع ) هْلوَق « ةريره ىبأ تیدح امهدحأ : نيثيدح هيفا ركذو .٠ هلوسرو هللا كح ىلا هيف مفلاختام اودرو موعيطت

 ىلاعت لوق نم ةعزتنم ةلمللا هذه ( هللا عاطأ دقف ىنعاطأ نم) هلو . ديزب 0 كرابملا نبا وه ( هللا

 ىنرمأ نم عاطأ الاف هب هرمآ ام لعف نف « هب هللا رمأ اع الا رمآ ال ینال ىأ 4 هللا عاطأ دقف لوسرلا عطب نم 3

 ةيصعملا ىفو « ىتعاطب هل هلل رمأ عاطأ دقف ىنعاطأ نف ىتءاطب رمأ هللا ناال ىنعملا نوكي نآ لمتحو ا
 ىريمأ عاطأ نمو ) هلوق . هفالخ نايصعلاو « هنع ىهنملا نع ءاهتنالاو هب رومأملاب نایتإلا یه ةعاطلاو . كلذك
 دحاو یعل نيظفالا در نكمبو ریمالا عاطآ نمو » لسم دنع امهريغو جرعالاو مامه ةياور ىف ( ىنعاطأ دقف

 نرمالا ىف باوجلا ديحوت هديؤيو « هتعيرشبو هرمأب ىلوت هنآل عراشلا ريمأ وف الداع ناک و قح رمأی نم لک ناف

 « باطخلا تقو دارلا هنأ رکذلاب هريمأ صیصخت ىف ةمكحلا نأكو « هتعرش ام لمع ىأ  ىنعاطأ دقف » هلوق وهو
 اضيأ مامه ةياور ىف عقوو . ببسلا صوصخ ال ظفللا مومعب ةربعلاف کلا امأو . ثيدحلا دورو ببس هنال و
 ةدارا ی لخدا یهو ناه دتف ریمالا نممب نمو » اذکو ةعواسلا ةف « یعاطآ دقف زيمألا عطب نمود
 ةرامالا نوفرعبال برعلا نم اهياي نمو شريرق تناك لبق :نيتلا نا لاق . كلذ دعب نم ءاج نمو بطوخ نم ممعت

 ايارسلا ىف مهثعب اذا محل دایقنالاو مهيلع مرمي نم ةعاط ىلع مهثحي لوقلا اذه لاقف « ءارمالا ىلع نوعنتمي اوناكف
 بیس ىف هركذ « مالا » ىف یعفاشلا ةرابع یه : تلق . ةملكلا قرتفت الثل مهيلع اوجرخي الف دالبلا مالو اذاو
 ةغيصي هلع اسعم نيتلا نبا ىلا مالکسلا اذه ةيسنب عذق فيك ةيعفاشلا نم حارشلا انخ وش ضعبل تيجعو د اط وزن

 لاق ر ربع نبا ثيدح نم ىناربطلاو ىلعي ىنأو دمحأ دنع عقوو « ىباطخلا مالک نم هذخأ امنا نيتلا نباو « ليق »
 یتعاط هللا ةعاط نم ناو هللا عاطأ دقف ىنعاطأ نم نأ نوملءت تساآ : لاقف هباحصآ نم رفن ىف ملي هللا لوسر ناک
 ةالو ةعاط بوجو ثيدحلا ىفو .« مدمن م ظفل قو« : ءارمأ !وعطت نأ یتعاط نم ناف لاق « دشن لب : اولاق
 قافتا ىلع ةظفاحا مهتعاطب رمالا ىف ةمكحلاو « نتغلا لئاوأ ىف مدقت اک ةيصعملاب رمالا ريغب ةديقم یهو رومالا
 نا ) هلوق . سيوأ ىبأ نبا وه ( ل عاما انثدح ) هلو « ىناثلا ثيدحلا . داسفلا نم قارتفالا ىف امل ةملكلا
 ربع نبأ نع عفان نع ربع نب هللا ديبع نع ناطقلا يڪ قيرط نم قتعلا ىف اذكو انه عقو اذك ( لب هللا لوسر

 اأ نأ رمع نبا نع لاقف اذهب ربع نب هللا ديبع نع لاند مهاربأ نب دمحم قيرط نم ینآریطاا دنع عقوو « كلذك

 اذكه « ثيدحلا ۾ عادم کاک » لاقو تولا ىف ىتلا نانجلا لتق نع ىهنلا ثيدح رک ذف هريخأ ر قبلا ديع نب ةبابل

 لوسز تعم و هيبأ نع رع نب هللا دبع نب ملاس ةياور نم اب قتعلا ىف مدقت نکلو « ةبابل ی دئسم ىف هدروآ

 نم هنأ تيثو « ةبابل ىلأ ىلع ال ريع نبا ىلع فوطعم « لاقو » هلوق نأ ىلع لدف « بابلا ثيدح ركذف « رب هللا
 تطقسو « حاتتفا فرح ماللا فیفختب الا ءو « هيف اذك ( عار كلك الأ ) هلوق . هلسرم نم ال رمع نبا دنسم
 بولطم ورف هظفح ىلع نمت ؤا اه حالص مرتالا نمتؤملا ظفاحلا وه ىعارلاو « ربع نبا نع ملاسو عفان ةياور نم
 رع نب هللا ديبع ةياور ىف عقوو « مظعالا مامالا ىأ ( سانلا ىلع ىذلا مامالاف) هلو ۰ هلاصم مايقلاو هيف لدعلاب
 . « سانلا ىلع ىذلا » لقي ملو « حاکنلا ىف ةبقع نب یسوم ةياور ىف اذكو  مامالا لدب « ريمالاف » قتعلا ىف ةيضاملا



 ۱۱۴۳ ۷۱۳۹ -۷۱۳۷ ثيدحلا

 عار مامالا » ةعملا ىف ةيضاملا هيبأ نع رع نب هللا دبع نب ملاس ةياور ىف ( هتيعر نع لوئسم وهو عاد ) هلوق

 عاد لجرلاو ) هلوق . ضارقتسالا ىف تتبثوو ةردقم یهو « وهو » فذح عین ىف اذكو « هترعر نع لوئسمو

 ديبع ةياور ىف ( هدلوو ابجوز تيب لهأ ىلع ةيعاد ةأرملاو ) هلوق . « هتيب لهأ ىف ملاس ةياور ىف ( هتيب لهأ ىلع
 دبعو ) هلوق «٠ ىلع د لاق نكس ىسومل هلثمو « ابجوز تيب ىف » لاس ةياور ىفو « ابلعب تيب ىلع » رمع نب هللا

 لدب « دبعلاو » هللا ديبع « ةياور ىفو « هديس لام ىف عار مداخلاو ه ملاس ةياور ىف ( هديس لام ىلع عار لجرلا

 ب هللا لوسر نم ءالؤه تعم , ضارقتسالا ةياور قو « لاق هنأ تبسحو ه هتياور ىف ملاس دازو « مداخلا

 مامالا ىأ اوکرتشا : ىباطخلا لاق « هتيعر رع لوُئسمو هيبأ لام ىف عار لجرلاو : لاق علم ىنلا بسحأو

 ةماقاب ةعيرشلا ةطايح مظعالا مامإلا ةياعرف « ةفاتخم مهناعمو ىعارلاب فصولا ىف ىأ ةيمسنلا ىف ركذ نمو لجرلاو

 تيبلا ىمأ ریبدت ةأرملا ةياعرو « مهقوقح مهلاصياو هال هتسايس هلهأ لجرلا ةياعرو « محلا ىف لدعلاو دودحلا

 هتمدخ نم هيلع بحب ام مايقلاو هدب تعتام ظفح مداخلا ةياعرو « كلذ لك ىف جوزلا ةحيصالاو مد او دالوالاو

 ة ما ىف ملاس ةياور قو « هلم حاكالا ىف بوبأ ةياور ىف ( هتيعر نع لوئسم کاکو عار م- ګا ف الأ ) هلوق

 ابولطم سيل ىعارلا نأ ثيدحلا اذه ىف ىبطلا لاق . عفان ةياور ىف هلثمو « 5 کف » ضارقتسالا ىفو یلکو»

 فطل أ بابلا ىف سيل لبثت وهو هيف عراشلا نذأ ام الا یرصتیال نأ یفینیف كلاما هاعرتسا ام ظفحل مآ امناو هتاذل

 کلکف الأ » هلوق ىف ءافلاو لاق « اررکم هيبذتلا فرع قأو لصف مث الوأ لجأ هناف ءهنه غلبأ الو عمأ الو

 مومعلا اذه ىف لخد هریغ لاقو . لیصفتلا ءافيتسا ىلإ ةراشإ ا هبشي اب متخو « فوذح طرش باوج

 بنتو تارومأملا لمعي ىح هحراوج ىلع عار هنأ هيلع قدصي هناف دلو الو مداخ الو هل جوز ال ىذلا درفاملا

 نوکیال نآ اغار هن وکب فاصتالا نم مزلی الو « هتيعر هساوحو هاوقو هحراوخ اداقتعاو اقطن و العف تایهناا

 : اولق ءاباوج ةلأسلا اودعأف » هرخآ ىف دازف رع نیا ثيدح لثم سنأ ثيدح ىف ءاجو . رخآ رابتعاب ايعرم

 ىبأ ثیدح نم هلو ؛ نسح هدنسو « طسوالا » ىف ىناربطااو یدع نبا هجرخآ « ربلا لابعأ و : لاق ؟ اباوج امو

 لئاس هللا نام سنأ نع حي دنس یدع نبالو « هعاضأ مأ هللا رمآ ماقآ ةمايقلا موي لأسي الإ عار نمام ه ةريره

 , هكح ىف وه نم سآ ىف ریصقتلاب ذخاوی فلکسلا نأ ىلع هب لدتساو « هعيض وأ كلذ ظفح هاعرتسا اع عار لك

 ةأرملا اذكو هنذاب هديس لام ف فرصتي, نأ دبعلا نأ لعو « اران ميلهأو کسفنآ اوق باب » حاکنلا ىف هل مجرتو

 هارتفا ىذلا ربا بذك نايب ثيدحلا اذه ىفو كانه هبيجوت مدقتو قيقرلا ىلع لواطتلا ةهاركل مجرتو « داولاو

 لاق ىلع نب دم وه همع نع ىعفاشلا انأبنأ ىسياركلا ىلع بال ءاضقلا باتك » ىف تأرق ةيمأ ىنبل نيبصعتملا ضعب

 مو تانسحلا هل بتک ةفالخلا ادبع یعرتسا اذا هللا نا و ثيدح نع هلأسف كاملا دبع نب ديلولا ىلع بابش نبا لخد

 اوسن اب - هلوق ىلا - ضرالا ىف ةفيلخ كاناعج انإ دواداي )الت مث « بذك اذه : هل لاقف « تآیسلا هل بتکی

 اند نع 6 سانلا نا : ديلولا لاقف  باسحلا موي

 شرف نم ءا رمالا ا تح ۲

1 ۳ 2 

 هنأ ثكدع مهطم ن ریبج نب نع ناك : لاق ىرهز نع بیم ان ربخآ ناعلا وا شرح بس ۳

 ىرابلا حتت ٩۱۳ ٠ جاوا م



 ماكحالا باتك - ۳ ۱1٤

 « ناطحا نم ام توگیس هنأ ثدحم ورم نب هللا درع "نآ - شیرف نم فو ىف 0 ةةيواعم غلب 2

 ىف تسیل ثیداحا نود کنم ار “را ینلب هن اف "دعب امآ : لاق مأ 4 وه ام ها ی اء ىنثأف ماقف < بضغف

 تمم فان «ابلعأ لضت یا الار ای عنا كن اواو « ی فا لوسر نعرو الو هللا باتک

 « ندلا اوءاقآ ام همجو ىلع رابلا ی نا هيكالإ د دحأ مهمداعي ال شیر ىف ألا اذه "نا : لوق هيَ نا ؛ ل و

 رهبج نب دمع نع ىرهزلا نع ررمعم نع كراومل نبا نع می هیات

 فا لوسر لاق رم نا لاق » لوقي ىأ تمم دمع نب نب مماع الح سنوي نب ددحأ اش - ۰

 « نانثا مهم قبام شي رق ىف رمألا اذه لازيال : هل

 رمالا » ةرفص ىنأ نبا نع ضايع ابلقن ةياور ىفو « رثكالا اذك ( شيرق نم ءارمآلا ) نيونتلاب ( باب ) هلوق

 نع لقن ام لثم ىي مشكلا نع زذ ال ةخسن ىف عقوو : تلق . فيحصت وهو لاق « شرق رمأ - ميلا نوکسب

 نم فاربطااو لعب وبأو نایفس نب بوقعب هج رخأ ثديدح ظفل ةمجرتلا ظفلو < فورعلا وه لوالاو ةرفص ىبأ نبا

 ثيدحلا رک ذف « ىملسالا ةزرب ىلأ ىلع يأ عم تلخد » لاق لامل ا وبأ ةمالس نب رايس انثدح زيزعلا دبع نب نيكس قدرط

 هرخآ فو « ايندلا ىلعالإ لتاقي نإ ماشلاب ىذلا كاذ نأ » هيفو « شيرق ءايحأ ىلع اطخاس تحبصأ یا , هلوأ ىذلا

 لاق اذا باب ه ىف نتفلا ىف هيلع هيبفتلا مدقت دقو « ثيدحلا ءشيرق نم ءارمالا : لوقي ملي هللا لوسر تعمم و

 ىلع ثيدح نم دهاش هلو «ءارمالا » لدب « ةمالا » ىناريطلل ظفل ىفو « هفالخ لاق جرخ مه اش موق دنع

 فنصلاو رازبلاو یسلایطلا هجرخأو یلاربطلا هجرخآ ثيدحلا « ثالث اوماقأ ام شيرق نم ءارمألا نأ الا , هعفر

 هجرخأو « ثيدحلا « اولدعف اوکح اذإ ام شيرق نم 26لا , ظفلب سنأ نع مههاربا نب دعس قيرط نم خيراتلا ىف

 اهنم سنا نع ةددعتم قرط هلو ؛ سنأ نع ىررجلا يكب قيرط نم ىلعي وبأو خيراتلا ىف اضيأ ىراخبلاو ىئاسفلا

 هيلع ارصتقم ظفالا اذه دجأ جرخأو « ثيدحلا « شيرق ىف كالا نا و ظف 0 سنأ نع ةداتق ةياور نم قاربطلل

 ىف نکل« حيحصلا لاجر هلاجرو « شيرق نم ةعالا  ظفلب قيدصلا ر کب ىلأ ثیدح نمو « ةريره ىلأ ثيدح نم

 فنصلا طرش ىلع اهنم ءىش نكي مل الو ريخآلا ظفالا اذهب ىلع ثيدح ن 0 احلاو ىناربطلا هجرخأو « عاطقنا هدنس

 « والا : نیش دح هف رکذو ء لا ىف هانعم یدژی ام هطرش ىلع حص ىذلا دروأو « ةمجرتلا ىلع رصتقا حيحصلا ىف

 دم نع ىرهزلا نع هتياور ىف دحأ لقي مل: ظفاحلا ةرزج حلاص لاق ( ثدحي معطم نب ںیہج نب دمت ناك ) هلوق

 لاق . اذه بقع یراخبلا اهركذ ىتلا ىنعي » كرايملا نب هللا دبع نع دامح نب ميعن ةياور ىف عقوام الإ « ريبج نبأ

 ثدح نالف ناك : لوقب ثيدحلا عسي مل اذإ ىرهزلا ةداع تناكو » كرابملا نبا ثيدح نم هل لصأ الو : خاص

 نع یرهزلا نع هدج نع ىفاصرلا عينم وآ نب جاجح نع نايفس نب بوقعب قيرط نم هجرخآ ام : قييبلا هيقعتو

 نع ةعيمل نبأ نع بهو نب هللا دبع قيرط نم هدئاوف ىف قيشر نب نسحلا هجرخأو « معطم نب ديمج نب دم

 ( هدنع مو ) هلوق ۰ كلذ هغلب ىذلا مسا ىلع فقأ مل ( ةيواعم غلب هنأ ) هلوق ٠ . ريبج نب لم نع ىرهزلا نع ليقع

 هل مسام دنع ةفالخلاب عیوب ا( ناك كلذ نأكو , ذئنيح ماشلاب ةيواعم ىلع هعم دفو نك نمو ريبج نب ل یآ



 ثيدحلا ۷۱6۰-۷۱۳۹ ١١

 E فآ ۸( شیرت نم دفو ل هلوق هوعبابيإ هيلا مب 58 ةنيدملا لهأ لسراف < ىلع نب نسحلا

 : تاق . بحاصو بحصك دفاو عمج نوكسلاب N كيتا لا عدل فرع نيتلا نبا لاق

 ډم نع هيف لاقف بيعش نع ناملا وبأ انثدح عم نب یی انثدح : لاق « لصولا ىلعي ىنأ دئاوف » ىف هانیورو

 نب هللا دبع نأ ) هلوق ٠ هيأ نع بيعش نب رشإ ةياور نم ىناربطلل نييماشلا دنسم ىف ره اذكو اضيأ ريج نبا
 صاعلا نب وربع نب هللا دبع ثيدح ظفا ىلع فق أ ل ( ناطحق نم كلم نوكي هنا ) هلوق ٠ صاعلا نبا ىأ ( ورع

 ةعاسلا موقتال » اعوف م ةريره ىنأ ثيدح نم ای رق نتفلا ىف ىضم دقو « فوقوم وأ عوفر وه لهو كلذ ىف

 ةراشإ كلذ ىفو « ناثوالا دبعت ىتح نامزلا رييغت باب ىف هدروأ « هاصعب سانلا قوس ناطحق نم لجر جرخ یتح
 مهو ناثوالا ةدابع ىلإ مدعب قبب نم ريثك عوجرو ناميالالهأ ضبق دنع نامزلا رخآ ىف عقب ىناطحقلا كلم نأ ىلإ
 ثيدح نم ادهاش كانه هل تركذو « كانه هريرقت مدقت اک ةعاسلا مهياع موقت نيذلا سانلا رارشپ مهتع ببملا
 مل ناك ناو < الصأ هراكنإل ىنعم الف ةريره بأ ثيدحل اقفاوم اعوفرم ورمع نب هللا دبع ثيدح ناك ناف « رمع نبا

 ؛ هيلع كلذ راكنا ىف روذعم ةيواعف مالسالا لئاوأ ىف نوكي ىناطحقلا جورخ نأب رعشي دئاز ردق هيف ناکو هعفري
 ةيواعم راکنا بیس : لاطب نبا لاقو . نتغلا ىف ةريره ىبأ ثيدح حرش ىف ىناطحقلا رابخآ نم ةذبن تركذ دقو

 الف یحاونلا رم ةيحان ىف جرخي ايناطحق نأ هانعم نوكي دقو « هرهاظ ىلع ورمع نب هللا دبع ثيدح لم هنأ
 نوكي نأ زوج هنأ بابلا نع لقنو ء لاق اذك ةفالخلا ةيواعم ثيدح ىف مالاب دارااو « ةيواعم ثيدح.ضراعي
 ريغ ىف زوجت ةفالخلا نأ دحأ نظي نأ ةيشخ ةيواعم رکنآ امإو « ةفيلخ نوكي نأ ريغ نم سانلا ىلع بلغي كلم
 مزلی الو: تلق . هيلع ركنأ مهنم ادحأ نأ لقنپ لذا كلذك مدنع محلا نأ ىلع لد كلذب بطخ الف « شيرق
 هثيدح ىف ةيواعم هركنأ ىذلا نيتلا نبا لاق دقف « وربع نب هللا دبع هركذ ام ةي ءاعم راكنا ةحص مراکنا مدع نم
 هناف ) اوت میقتسم مالک وهو هيلع ىناطحقلا طلستیف همیقبال نم ميف ناك اع رف « نيدلا اوماقأ ام هل وقل ه وقيام
 اذ یف هلي هللا لوسر نع ) لقنت ىأ ( رثؤت الو هللا باتك ىف تسيل ثيداحأ نوثدحي منم الاجر نأ ىغا

 او كلذ بسن لب هدلو ةيمست ىلع صني نأ رثآ اف « صاعلا نب وربع رطاخ ىعاري ناك ةيواعم نأ مالكلا
 ىف تسيل » هلوقو « كلذ یهاضب ا تیدحتلا هنم عقو نمو وربع نب هللا ديع كلذب هدارمو « ما الا قد رطا

 ةمالا هذه ىف كللا لوتب هفصوب وأ هنيعب ًاصخش نأ ىلع صيصنت هيف سيلف كلذك رهو « نآرقلا ىأ « هللا باتک
 ةيواعم قن مت م م هعفر واذإ روكذملا ثيدحلا عفري مل وربع نب هللا دبع نآل « ةيوقت هيف « رثؤيإال » هلوقو « ةيدمحا

 كلذ لثم قوتي ناك هناف ذُءنيح روكذملا ثيدحلاب ثدحي ل ةريره اأ لعلو < رپ هللا لوسر نع رثؤيال كلذ نأ

 ريغ ةيواعم دارم نوكي نأ لمتحيو هيلع راكنالا نمأي ثيحو ةلاح نود ةلاح ىف هب ثيدحتلا هنم عقب امنو « اريدك
 نودحتب نيذلا ىأ ( علاج كم !وآو) هلوق ٠ هدر ل وربع نب هللا دبع نأ ىلع اصن كلذ نوكي الف ورمع نب هللا دبع

 تا ررر دید( ىنامالاو ماياف ) هلوق . ةنسلاالو باتكلا ىلإ ايف نودنتسي ال بيغلا رومأ نم رومأب
 لضت لوأ حتفب یورو . ةيل وعفملا ىلع بصنلاب « ابلهأ , و یعابرلا نم «لضت » لوأ مضإ ( اباهأ لضت ىلا ) هلوق
 كلذ 0 ۲ ماکحالا فاتك ورا ىف ةو ناتو ینقلا ىلا عجار ةينمأ عمج یفامالاو , ابلهأ عفرو

 هل نوکت دقو یناطحقلا وه نوكي نأ هسفن هثدحتف روکذلا رخلاب كسلا نم نييناطحقلا نم حمد نم ۱



 ا ا يا ا حي م ماكحالا باتك - ۳ ۱۳۹
 هلوق ۰ شيرق نم ةع الا نأ ىف ىعرشلا محلا هتفل اخ لضيف ثيدحلا اذه ىلإ دنتسيو كللا ىف عمطيف ةريشعو ةوق
 دهاوش تركذ دق ( شنرق ىف رمآلا اذه نا ) هلوق . كلذ ىف هدنتسم نيب نأ دارأ رذحو رکنآ امل( تعم ىفاف )
 رمآلا ىف دحأ مبعزانيال ىأ ( هجو ىلع رانلا ىف هللا هبك الإ دحأ مهداعبال ) هلق ۰ هلبق ىذلا بابلا ىف نقملا اذه
 نأ لمتحي ليق « نيدلا رومأ مهتماقا ةدم ىأ ( نيدلا اوماقأ ام ) هلوق ٠ ةرخالا ىف ًابذعم ابندلا ىف ًاروبقم ناك الإ
 امهرکذ كلذ ىلع مؤاقبإ زوحبال ناك ناو مهيلع ماقي ال نأ لمتحي لبقو مهل عمسي الهوميقي مل اذاف هموبفم نوكي
 لاومالا بصغ اذإ اوفلتخاو هيلع ماقي هنأ ةعدب وأ رفك ىلا اعد اذإ ةفيلخلا ىأ هنأ اوممجأ دقو » لاق مث « نيتلا نبا
 ةعدبلا ىلا ةفيلخلا اعد اذا امف مايقلا ىلع عامجالا نم هاعدا امو . ىهتنا ال وأ هيلع ماقي له كبتناو ءامدلا كفسو
 لوقلا ةعدب ىلا قثاولاو مصتعااو نومأملا اعد دقف الإو « رفكسلا حيرص ىلا ىدؤت ةعدب ىلع لح نأ الإ «دودرم
 جورخلا بوجوب دحأ لقي و ةناهالا عاونأو سبحلاو برضلاو لتقلاب اباجأ نم ءابلملا !ويقاعو نآرقلا قلم
 امو ؟ ةئسلا رابظاب رمأو ةنحلا لطبأف ةفالخلا لكوتملا لو ىتح ةنس ةرشع عضب رمالا مادو « كلذ ببسب مهيلع
 هموبفع لمعلا ىلع ةلادلا كلذ ىف ةدراولا رابخالا هيلع لدتام فالخ « نيدلا اوماقأ ام » هلوق ىف لاتحالا نم هلقن
 ةيواعم ثيدح ىف عقوام ريظن قيدصلا ركب ىلأ ثيدح ىف درو دقو . مهنع رمالا جرخي نيدلا اوميقي مل اذا مآ وأ
 : ركب وبأ لاقف  امفو ركب ىنأ ةعيبو ةدعاس ىنب ةفيقس ةصق ركذف « ریبکسلا باتکسلا » ىف قحا نب دمت هركذ
 ةثالث ىلع املا ترشأ ىتلا ثیداحالا تءاج دقو « هرمأ ىلع اوماقتساو هللا اوعاط ام شرق ىف رمالا اذه ناو
 ثيح هلبق ىذلا بابلا ىف ابترکذ ىتاا ثيداحالا ىف اک هب روهأملا ىلع اوظفاحي مل اذإ نعللاب مدعو لوالا : ءاحنأ
 « هللا ةنعل هيلعف مهنم كلذ لعفي مل نف  هيفو ثيدحلا « اولدعف اونکع ام : امالث اولعف ام شيرق نم ءارمالا » لاق
 أو دحآ دنعف « مهتيذأ ىف غلابي نه مهياع طاسإ نأب مدرءو ىناثلا . مرتع رمالا جورخ ىضتقيام اذه ىف سیل و
 نم مكيلع هللا ثمب مجريغ اذاف « اوثدحت ملام رمالا اذه لهآ مكنا شيرق رشعماي » هعفر دوعسم نبأ ثيدح نم لع
 هيأ مع نع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا دیبع ةياور نم هنأ الإ « تاقث هلاجرو « بيضقلا یحلپ اك محلی
 نع هاورف تبا ىلا نب بيبح هفلاخو « هللا دبع نع ناسيك نب حلاص ةياور هذه « کردی لو دوعسم نب هللا دبع
 رمالا اذه لازبال و هظفل و ىراصنالا دوعسم ىلا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع نمحرلا دبع نب دمت نب مساقلا
 هلو » هتافو ةنس ىف فالخلا ىلع ىنبه رظن دوعسم یبا نم هللا ديبع عام ىفو دحا هجرخآ ثيدحلا ,هتالو متناو مكيف
 متنا : شیرقل لاق , هظذلو ءاطع ىلا حي دنسب هقيرط نم قييبلاو یعفاشلا هجرخأ راس نب ءاطع لسرم نم دهاش
 ًاضيأ اذه ىف سزاو « ةدررجلا هذه ىحات ج نوحاتف هنع اولدعت نا الا « قحلا ىلع متنكام رمالا اذهب سانلا لوآ

 مبنع ملا جورخ ناذيالاو مهلاتقو مهيلع مايقلا ف نذالا ثلاثلا هب راعشإ هيف ناك ناو هنع مالا حورخ خرصت
 اوعضف اوميقتسي مل ناف « كل اوماقتسا ام شيرقل اومیقتسا , هعفر نابوث ثيدح نم ینا ربطلاو یل يطا هجرخأ اک
 اعاطقتا هيف نأ الإ « تاقث هلاجرو « ءايقشأ نيعارز اونوكف اولعفت ل ناف ۰ ءارضخ اودییأف کقتاوع ىلع كفويس

 جرخأو . هانعم ريشإ نب نایعنلا ثيدح نم ىناربطلا ىف دهاش هلو . نابوث نم عمسي مل دعجلا ىبأ نب ملاس هيوار نال
 ىنلا نع ىثاجنلا ىخأ نا وهو ءار اههدعب ةدحوملا حتفو ةمجعملا ن وكسو ملا رسکب رخت ىذ ثيدح نم دحأ
 یوق دهأش وهو درج هدنسو « مبل دوعسو شيرق ىف هریصو مہنم هللا هعزنف ريح ىف رمالا اذه ناك » لاق لس



 ۱۱۷ ۷۱۰۰ ۷۱۳۹ ثيدحلا

 اذا مهنأ نيدلا اوماقأ ام ةيواعم ثبدح موپنم نأ یوقب هبو « ناطحق ىلإ اهسن مجرب ںیہ ناف « یناطحقلا ثيدحل

 هب اوددهام عاقيإ دعب عقب امثإ مع هجورخ نأ ثيداعالا ةرقب نم لخؤيو < مونع رمألا جرخ نيددلا اومرقي ل

 طيلستي ديدهتإا مث « ةيسابعلا ةلودلا ردص ىف كلذ عقو دقو « ريبدتلا داسفو نالذخلل بجوملا وهو الوأ نمللا نم

 رشابيو هتاذلب منتفی هيلع روجحا یصلاک مبعم اوراص ثيحب میلاوم ةبلغ ىف كلذ دجوو « مهيلع مهيذؤي نم

 مسنقاو « ةبطخلا الإ ةفيلخلل قبي مل تح ءىش لك ىف موقياضف یدلا مباع بلذف بطخلا دتشا مث ؛ هريغ رومالا

 قبب لو راطقالا عيمج ىف مهتمرمالا عزتنا ىتح ةفئاط دعب ةفئاط مهيلع أرط مث « يلافألا مرج ىف كلاملا نربلغتملا

 دم 'نع ىرهزلا نع رمعم نع كرابملا نبا نع دامح نب يعن هعبات) هلوق ٠٠ راصمالا شمس ىف مسالا درج الإ ةفيلخلل

 لبس نب ركب انثدح لاق طسوالاو ريبكلا ىناريطلا مجعم ىفالوصوم هانیور دقو « هب ةيواعم نع ىنعي( ريبج نبا

 هلوق لبق ام ركذي ملو « تعم لاقف و بشن هلوق دعب لاق هنأ الإ « بيعش ةياور لثم هرکذف داح نب یمن انثدح

 نع هوري مل: طسوالا ىف ىناربطلا لاق « هلعاف مسی مل ال ایذپم فاكلا مضب « هجو ىلع بک و هتياور ىف لاقوو تعم

 « ىناثلا ثيدحلا . , هللا هبك م لاقو يعن نع « تابرهزلا و ىف لهذلا هجرخآ اذكو مدن هب درفت كرابملا نبا الإ رمعم

 لازيال ) هلوق ٠ هنع یوارلا دج ره ( رع نبا لاق ) هلوق . رع نب هللا دبع نب ديز نبا ىأ ( دمت نب مداع) هلوق

 : ةر نبا لاق ( نانثا مهم قبام ) هلوق « ايشرق اهيلي ىذلا لازيال ىنعي « ةفالخلا ىأ ( شيرق ىف رمآلا اذه

 : تلق . عبت مهل سانلاو هيلع رمؤمو ریمآ نانثا الإ نامزلا رخآ ىف مهنم قبيال منو هرهاظ ىلع نوكي نأ لمتحي

 سانلا ف قبام » لليعامسالا ةياور قو « نانثا سانلا نم قب امم ثيدحلا اذه ىف ىراخبلا خيش نع لسم ةياور ىف

 ريغ ىف رمالا نوكي نأ ءافتنا هب دارملا امئاو «ددملا ةقيرتح دارلا سيلو « ىطسولاو ةبابسلا هيعيصأب راشأو نانثا

 ةفياخلاب ىمسإلال ىأ « رمآلا اذه لازيال ريدقتلا نوكيو لوألا ثيدحلا ىف دیقلا ىلع قلطملا لمعنآ لمتح و شيرق

 هظفل ناك ناو مالا هظفاب دارملا نوکب نأ اماو ًاربقو ةيلغ مریغ نم دحأ هب یمسپ نأ الإ شيرق نم نوكي نمالإ

 انم دوجنلا یهو ةينهلا داليلاب ناف ر ضعب نود راطقألا ضعب ىف شيرق ىف رمالا ءاقب نوكي نأ لمتحو رخلا ظنا

 نسحلا ةيرذ نم زاجحلاب نم امأو « ةثلاثلا ةئاملا رخاوأ نم میعم دالبلا كلت كلم لزت مل ىلع نب نسا ةيرذ نم ةفئاط

 مونكل شیرف يمص نم اوناك ناو مهناف ةنيدملا ءارمأ هو ىلع نب نیس ةيرذ نمو حبني ءارمأو كم ءارمأ مو ىلع نبا

 ىأ كئلوأ ريبكو « ةلجا ىف راطقألا نم رطقب شيرق ىف رمألا قبف « ةيرصملا رايدلا كولم نم مثديغ كح تحت

 ل* مل : یامرکاا لاقو . لدعلا ايرحتم ًاملاع نوكي نم الإ مهيف ةمامالا ىلوتي الو « مامالا هل لاقي نيلا لهأ

 كشال رصم ىف ىذلا : تاق . رصم ىف اذكو ليقام ىلع مهنم ةفيلخ برغملا فذا شيرق نم ةفيلخ د وجو نع نامزلا

 ةيرذ نم هنال ًایشرق هنوك ىف كشال نهلا نم اهريغو ةدعص ىف ىذلاو « ساسلا ةيرذ نم هال ًايشرق هنوك ىف

 ربع ىلإ اوبستنا دقو ترموت نا بحاص صفح ىبأ ةيرذ نم ىصفح وف برغملا ىف ىذلا امأو « ىلع نب نيسحلا

 نيدلا اذه لازيال و ظفلب رازبلا هجرخأ سابع نبا ثيدح نم دهاش رع نبا ثيدحلو . یثرق وهو باطلا نبا
 فم قيام ةمايقلا موي ىلا رمتسم ريع نبا ثيدح کح : ىوونلا لاقو « الجر نورشع شيرق نم قیام ابصاو

 نمو « كلذ ىلع ىهل ةحارم ريغ نم شيرق ىف ةفالخلا لزح ۸ نالا ىلإ هنمز نف هي هلاقام ربظ دقو « نانثا سانلا

 دقو . ىهتنا مع ةباينلا قيرطب كلذ نأ ىعدي الو شيرق ىف ةفالخلا نأ رکنیال ةكرشلا قيرطب كلا ىلع باغت



۱۱۸ 
 ماکسحالا باتك - ۳

 كلذڪو ؛ شيرق نم اونوكي مو دحاو دعب ًادحاو ةفال اب اومست ةمأ شب نمز ىف جراوخلا نأ هيلع دروأ

 ردق دادغبب ةفالخلا ليزأو اضيأ قارعلاب مهضعبلو زاجحلاو ماشلاو رصمب ل بطخو ديبع ونب ةفالخلا ىعدا

 نمولا دبع ةفالخلا نىعداو « ةنس ىئام ىلع ديزت برغل اب مه مدقتام 7 رە دیمع ىنب ةدم تناكو ۽ ةنس

 ديبع ىب نع ام هنع باوجلاو « مويلا ىلا برغملاب هدعب هاج نم لك كلذكو یثرقب سیل و ترموت نا بحاص

 اوسیل مهتبسن اوتبثأ نيذلاو «فصولا اذه ىلع الإ هومیابپ لو ىلع نب نيسحلا ةيرذ نم مهنا نولوقي اوناك مهئاف
 لاقو مب ةريع الف ةافبلا مح مرکحو نيبلغتملا نم مف ركذي مل نمو ركذ نم رئاس امأو « هافن نم نودب

 هنأكو «دحأ مهنم دجو امم ىثرقل الإ ىربكلا ةمامالا دقعتتال ىأ ةيعورشملا نع یخ ثيدحلا اذه : ىطرقلا

 اهومدقت الو اشیرق اومدق « هعفر معطم نب ريبج ثيدح ىف كلذب رمالا درو دقو «رمالا ىنعمب ريخ هنأ ىلا حنج

 ةخسن قو « هلثم بئاسلا نب هللا دبع ثيدح نمو بطنح نب هللا دبع ثيدح نم ىناربطلا دنعو ؛ قبلا هجرخأ

 ىعفاشلا هجرخأو « هلثم هنلب هنأ السرم ةمثح ىلأ نب ناماس نب ركب ىلأ نع ةريره ىلأ نع بيعش نع ناملا أ

 اذه ف شپرقل مج سانلا هفوة م نأ تبدح تالا فو « هلثم هنلب هنأ بابش نیا نع رخآ هجو نم
 امهالك ةنيبع نب نایفس ةياور نم اضيأ لسمو « نجرلا دبع نب ةريغملا ةياور نم نيحيحصلا ىف هاجرخآ « نأشلا
 ةربره ىبأ ی ماه ةياور نم اضيأ لسم هجرخأو < شرق بقانم ىف مدقتو « ةريره یآ نع جرعالا نع

 رباج نع ملسم دنع هدهاشو « رمالا اذه ىف » لاق نكل هلثم ةريره بأ ىع ةبلس ىبأ ةياور نم دحالو

 نم رازبلا دنعو « ةيواعم ثيدح نم ةبيش ىلأ ناو دمحأ دنعو « دعس نب لپم ثیدح نم ىناربطلا دنعو « لوالاك

 نب ركب نم لجر لاق ةفوكسلا ةيواعم مدق ال ,لاق ليزهلا ىلأ نب هللا دبع قيرط نم دمحأ جرخأو « ىلع ثيدح

 « صاعلا نب وربع لاقف < مريغ برعلا ريهامج نم روپمج ىف رمالا اذه نلعجنا شيرق هتنت مل نأل : لئاو

 سيل ثيدحلا رم ةلالدلا هجو : ريذملا نبا لاق « سانلا ةداق شيرق : لوقي مثلي هللا لوسر تعم ؛ تبذك و

 أدتبلا عوقو ةجحلا امناو « نيققحلا دنع هيف ةجح الو بقل مورفم نوكي هناف ركذلاب شيرق صيصخت ةببج نم

 هاضتقف « سنجل اب الإ فصوبال اذهو اذهل ةفص عقاولا رمالا وه انپه ةقيقحلاب أدتبملا نآل ةيسنجلا ماللاب افرعم

 ثيدحلاو « مسقي مل امف ةعفشلا د هلرقک وهو « شيرق ىف الإ رمأ ال : لاق هنأك ريصيف « شيرق ىف رمالا ساج رصح

 ذخویو « كلذ ديؤت ثيدحلا قرط ةيقبو « ةصاخ شيرقب اومتئا لاق هنأك رمالا ىنعم وف را ظفاب ناك ناو

 طرش نأ للعلا لهأ روهمج بهذ اذه لاو « كلذ ركنأ نا افالخ رصحلل موبفلا ةدافا ىلع اوقفتا ةباحصلا نأ هنم

 ةعيشلا لوق اذهو ىلع دلو نم الإ زوحيال ةفئاط تلاقف شيرق ضعبب فئاوط كلذ ديقو « ًايشرق نوكي نأ مامالا

 لسم یآ لوق وهو ساسبعلا دلوب صتخ ةفئاط تلاقو . ىلع ةيرذ ضعب نييعت ىف ادیدش افالتخا اوفلتخا مث

 ىف ىرخأ تلاقو » بلاط ىبأ نب رفعج دلو ىف الإ زوحيال : تلاق ةفئاط نأ مزح نبا لقنو . هءابتأو ىناسارخلا

 الو مزح نبا لاق ربع دلو ىف الإ زوحجيال مهضعب نعو « ةيمأ ىنب ىف الإ زوجمال میض نعو « بلطملا دبع دلو
 ااو « ىثرق ريغ مامالا نوكي نأ زوج : ةلزنعملا نم ةفئاطو جراوخلا تلاقو . قرفلا ءالؤه نم دحال ةجح

 ريغ ةيلوت :لاقف وربع نب رارض غلابو ایمجع مأ ايبرع ناك ءاوس ةنسلاو باتكلاب ماق نم ةمامالا قحتسي

 ىلع نوماسملا جرعي مل: بيطلا نب ركب وبأ لاقو . هعلخل نكمأ ناك يصع اذاف ةريشع لقأ نوکی هنال ىلوأ ىشرقلا



 ۱۹۹ ۷۱۳۹-۷۱۰ ثيدحلا

 رابتعا ىلع عامجالا دقعناو نرق دعب انرق هب نودلمملا لمعو « شیزق نم ةمئالا و ثيدح توبث دعب لوقلا اذه

 ىنب ىلع جراوخا نم ةفالملاب مات نم دجوب نأ لبق نم رارض لوقب لمع دق : تلق . فالتخالا عقب نأ لبق كلذ

 « ةئس نبرشع سرم سك أ ة ةرفص ىبأ نب باملا مدابآ یہ مرات تمادو ما ءاطلاو فاقلا حتفب ىرطقك ةيمأ

 رطق ىف ماق نم ةفالخلاب ىمست م تعشالا م نبك جاجحلا ىلع ماق نع جراو 3۱ ريغ نم نينمؤملا ريمأب ىمسل اذكو

 دالر هتيرذو نمؤألا 02 ]دنالاب ؛ مثييغو دابع دابع ىنيك شورق نم سال و ةفالخلاب ىمسُتف ام تقو ىف راطقالا نم

 ةنسلا لهأ نم اوناك لب مهئارآب اويهذمت الو مهلاوقأب اولوقي لو اذه ىف جراوخلا اوهاض ءالؤهو « اهلک برغملا

 لو « عامجالا لئاسم ىف اهودع دقو ةفاك ءاءلعلا بهذم ايشرق مامإلا نوک طارتشا : ضايع لاقو . املا نعاد

 نمو جراوخلا لوقب دادتعا الو : لاق« راصمالا ع ف 1 نم كلذكو فالخ امف فاسلا نم دحأ نع لقب

 « كلذ نم رمع'نع ءاجام ليوأت ىلا عامجالا لقن نم جاتحيو : تلق . نيدلسملا ةفااخع نم هيف امل ةلزتعملا نم مبةفاو

 ثيدحلا ركذف « هتفاختسا ىح ةديبع وبأو ىلجأ ینکردآ نا » لاق هنأ تاقث هلاجر دنس رمع نع دمحأ جرخأ دقف

 هل بسنال ىراصنأ ليج نب ذاعمو ثيدحلا « ليج نب ذاعم تفاختسا ةديبع وبأ تام دقو لجأ ىنكردأ ناف و هفو

 رمع داهتجا ريغت وأ ًايشرق ةفيلخلا نوكي نأ طارتشا ىلع ربع دعب دقعنا عامجالا لعل : لاقي نأ لمتحيف « شيرق ىف

 ةثراح نب ديزو ةحاور نب هللا دبع ريمأت نم شرق ىف ةفالخلا نيعي مل نم هب جتحا ام امأو < لأ هللاو كلذ ىف

 ىف ىثرقلا ريغ ةبانتسا ةفيلخلل زوجي هنأ هيف لب « ءىش ىف ىمظعلا ةمامإلا نم سيلف بورحلا ىف ممريغو ةماسأو

 ىثرق دجوي مل اذإ هنأ مريغو ةيعفاشلا نم ءاهقفلا هضرفام عوقو مدع ىلع رع نبا ثيدحب لدتساو ملعأ هاو هتايح

 ىضرج هجو قو ىمجعف طئارشلا عمجتسم دحآ منم دج وب مل ناف لیعاسا فب ن 7 دج وب مل ناف یانک فلختس

 ةداع عقبال ناك نإو الّمع عشقي نأ نکعام ركذ ىف مهتداع ىلع كلذ ءابقفلا ضرف امئاو : ا قحا دلو نف الإو

 هلمح نم امأو « فاختيال قداصلا رخو ضحلا ربل ا هنم مهف هنأ هيلع لوقلا اذه لئاق لح ىذلاو تلق . اعرش وأ

 بابلا ثيداحأ نم هريغبو « اهومدقت الو اشيرق اومدق , هلوقب لدتساو « ليوأتلا اذه ىلا جاتحي الفرملا ىلع

 نآل اهيف ةجح الو : ضايع لاق . ًايشرق سيل نم ىلع ىشرقلا ميدقتب رمآلا دورول یعفاشلا بهذم ناحجر ىلع

 هءاروو ةالصلا ةمامإ ىف ةفيذ> ىبأ ىلوم ًاملاس ی ینلا مدق دقف الإو « هافل | تیداحالا هذه ىف ةمئالاب دارملا

 ریثک ىف نيمأتلا ىف صاعلا نب ورمعو ليج نب ذاعمو دیز نب ةماسآ هنباو ةثراح نب دیز مدقو « شيرق نم ةعامج

 ةي زم یشرقلل نأ ىلع لدیام ثیداح الا ىف نأب هریغو ىوونلا هبقعتو . شيرق نم ةعاج معمو ایارسلاو ثومیلا نم

 ىثرقلا الإ نوکیال لضفلا نأ هب لدتسلا دارم سولو « هريغ ىلع ىعفاشلا حيجرتل هب لالدتسالا حصیف « هريغ ىلع

 ةءارقلاو هقفلاو عرولا مدقتلاو لضفلا بابسأ نم تأ ا مدقتلاو لضفلا بابسأ نم ايشرق هنوك نأ دارملا لب

 حصيف هيلع حجرت هبحاص نرود اهنم ةلصخم (هدحأ صتخا اذإ لاصخلا عيج ىف نايوتسملاف « اهريغو نسلاو

 لوق بجعو « ىشرق یعفاشلا نال شيرق ريغ نم نيدلاو ملعلا ف هاواس نم ىلع ىعفاشلا ميدقت ىلع لالدتسالا

 ةلفغ هتبحص ىعفاشلا حيجرت ىلع ثیداحالا هذهب لدتسلا نا : ضايع هركذام ركذ نأ دعب « مهفملا » ف ىطرقلا

 ىلاعت هللا دنع ملعلاو لدتسملا دارم مهفي مل نم ةلفغلا هتباصأ ىذلا لعلو لاق اذك  هشيط ديلقتلا يمص نم اهنراق



AY ۱۳۰ماکحالا باتک -  

 کاب یە نم رجآ بسا ست ۳

 ( نوتسافلا مم كثاوأف ا لزنأ اع < مل نمو ) یلاعت اونا ۳ هم هر ع 2 5

 : لاق لا دبع نع » سنق نع لیعامما نع دی ن مدارا ا“ دح .دابع ی ۳ ارم -- ۱

 للا هات رخآو « قلا ىف هتک ىلع اف الام هللا مات ۲ لجر : نينا ىف الإ حال : مب هللا لوسر لاق

 0 امل وأ وام ىق رېف کک

 اهتوبث ريدقت لعو «ىزورملا ديز ىلأ ةياور نم « رجأ , ظفل طقس ( ةكحلاب ىذق نم رجأ باب ) هلوق
 لضفلا توبث ىضتقي هناف « ةکاب ىضق نم طيرغت ىف نذالا مزال نم ذخؤي نأ نكميف هيلع لديام بابلا ىف سيلف
 كل وأف هللا لزنأ ام م< مل نمو : ىلاعت هلوقا ) هلوق . هللا دنع ملعلاو ر جالا هيلع بترت لضفلا هيف تبث امو « هيف
 یتحادومم ناک ةيكحلاب یضق نم نأ ىلع لد ثيدحلا قوطنم نأ هب مجرت ا ةيآلاب لالدتسالا هجو ( نوقسافلا م

 رکذلا نسحو رجالا نم هل لصعام لثم هل لصحيل كلذ نم هل ىذلا لثم هل نوكي نأ ىنمت نم ىلع جرح ال هنأ

 لالدتساو « قساف هنأب ةيآلا تحرص دقو « هلءاف نم سكعلا ىلع وهف كلذ لعفي ل نم نأ ىلع لدي همووفمو
 ىدوادلا نع نيتلا نبا کحو « نیملسلا فو باتکلا لهأ ىف ةماع ابن لاق نم لوق حجري هنأ ىلع لدي اب فنصملا
 هبقعتو «یراصتلاو د وهلا ىف اتلزن اهابق نيدبآلا نا لاق نم لوقب المع اهلبقام نود ةيآلا هذه ىلع رصتقا ىراخبلا نأ

 ریسفت ىف نيعباتلا ضعب نع تباث هان امو : تلق « لاقام ىضتقبال ةبآلا قسنو : لاق « كلذب لئاقال هنأب نيتلا نبا
 امل نکل « ,هريغ لوانتي ابمومع نکسل باتكلا لهأ اس ناك ناو تابالا نإ لاقي نأ ربظيو ۽ هريغو ىربطاا
 تيقب « كرشلاپ رسف دق لظلا نآل املاظ اضيأ ىمسي الو ارفاك ىمسيال ةيصعملا بكترم نأ ةعب رشلا دعاوق نم ررقت
 : كلذ ىف فالخلا كح نأ دعب « نآرقلا ماكحأ » ىف یضاقلا ليعامسا لاقو . اهيلع رصتقا مث نف « ةثلاثلا ةفصلا
 لثم همرل دقف هب لمعي انيد هلعجو هللا مكح هب فا اخم اکح عرتخاو اولعفام لثم لعف نم نأ ىلع لدب تابالا رهاظ

 قحتسا هللا لزنأ اب كح نم نأ ةنآلا موبفم : لاطب نبا لاقو . هريغ وأ ناك اياح روكذملا ديعولا نم مهمزلام
 ملا ىلا هب برقتيام لجأو لامعالا ىرشأ نم كلذ نأ ىضتقاف هتسفانم زارج ىلع ثيدحلا لدو « رجالا ليزج
 هج رخأو : تاق . رذاملا نا هج رخأ ثددحلا « رجب ملام ىضاقلا عم هللا هعفر قرأ یآ نب هللا دبع ثيدح هدر وی و

 ربع نبأ وه ( دابع نب بابش انثدح ) هلوق . ماحلاو نابح نبا هححصو « هبرغتساو ىذمرتلاو هجام نا ًاضيأ
 ساقو « دلاخ یآ نبا وه ليعامساو « ةلمبم 9 * ةزمطا فیفختو ءارلا مطب یساورلا وه ديمح نب مهارباو « یدیعلا

 رجلا لجر ( نیتنئا ىف الإ دسح ال ) هلوق ۰ نويفوك هلك دنسلاو « دوعسم نبا وه هللا دبعو ؛ مزاح ىبأ نبا وه
 ىف هقافن] ىأ کاله ىلع ىأ تاحتفب ( هتکساه ىلع ) هلوق . ىنعأ راضاب بصنلاو نانثتسالا ىلع عفرلا زوحيد
 لجدرو و ملا باتک ىف ةيضاملا دلاخ ىلأ نب ليعامسا نع ةنيبع نبا ةياور ىف ( ةمكح هللا هانآ رخآو ) هلوق ٠ .( قحلا

 نم معأ وأ «ربع نبا ثيدح ىف نآرقلا ةمكسحلاب دارملا نأو كانه قوتسم هحرش ىضم دقو « ةمكسحلا هللا هاتآ ۱

 يننلاب دارلا سيلو 3 ةطبغلا انه بسحلاب دارملا : ريما نبا لاق . حبقلا نع رجزو لبجلا عنمامابطیاضو « كلذ



 ۱۳۱ ۷۱۱-۷۱۸ ثيدحلا

 ءاربخ وه سيلف اههاوس هيف نم ارطبغو نيتلصخلا نتاه يغ ىف اودمح سانلا نال « فاخلا مزل الإو هتقيتح
 ىلا تابرقلا دك ] اه لاق هناکف نیتلس#ا نيئاه ىف ةطبنلا نم ایلما ةيتزملا رح هانعمو کلا هي دارملا امنإو

 ديكأتل ديكأتلا ةلماك ةطبغ ال ىأ « صرصختلا زام نم نركيف (هاوس ام ةطيغلا لصأ ىن دارلا سيلو ءام طبغي

 دق نکس ۽ دمج ال ةطرغ انه نآتروكذملا نأ: احلا : ینامرکسلا لاقو . نینلمعخلا نیت اهم ةطرفإا ال ۳ م

 ىلاعت هلرق ىف ليق ا ومف هسح الف دم سرا امف امو ءاموف الإ د ال یعلا وآ ۱ رخالا لع اهدحآ ق

 ىوقو هطورش عمجت سا نأ ءاضقلا ةيالو ىف بیغرلا ثيدحلا ىفو 4 لوالا ةوملا الإ توملا يف نوقوذيال ١

 ملاظلا دي فكو هقحتسمل قحلا ءادأو موظاا رصنو فورعلاب رمالا نم هيف امل انارعآ هل دجوو قحلا لامعأ ىلع

 مث نمو « نیدشارلا ءافلخلا نم مهد نمو ءايبنالا هالوت كلذلو « تابرقلا نم كلذ لكو سانلا نيب حالصالاو
 ركب ابأ نا : ىوق دنسإ قبلا جرخأ دقف « هنودب ميقتسيال سانلا رمأ نال « ةيانكلا ضورف نم هنأ ىلع ارقفتا
 ىلا ربع بتكو « ءاضقلا ىلع دوعسم نب هللا دبع لمعتسا زمع نأ ىوق رخآ دنسیو « ءاضقلا رمع ىلو ةفالخلا لو ال

 « قشمدب ىنعقي ناکو ءادردلا ابأ لأس ةيواعم نأ نيل رخآ دنسبو . موفكأو ءاضقلا ىلع کیملاص اولمعتسا : هلابع

 ةيشخ رف نرم هلم رف امنو . ممالضفو ةياحصاا رباكأ نم ءالؤهو : ديبع نب ةلاضف لاق «كدمب رمآلا اذهل نم

 هللاو حاصملا عذتما اذا داسفلا هب دتشي نم ةيلوت عقب ثرح رمالا ضرامتي دقو . هيلع نيعملا مدع دنعو هنع زجعلا

 له اوفلتخاو . هل اويلط اذإ نورفيو هنم نوءنتم فاساا ناك مث نمو « هريغ كانه نوكي ثيح اذهو . ناعتسلا

 نم هيف درو الو « ررغلاو رطخلا نم هيف ال تک الا لرق ىناثلاو ؟ ال وأ هيلع یوقو هطئا رش عمجتسا ن ا ضد

 نم قزر یضاقلاو اجاتع ناك وأ ملعلا هنع لمحيال ثیحم الماخ ناكو معلا لهأ نم ناك نا : ییضعب لاقو . ديدشتلا ٠
 ىلع لابفالا هل ىلوالاف اروپشم ناک ناو « هیلس عفتلبو قاب محلا ىف هيلا عج ریل هل بحتسا مارح تسيل ةبج

 ىلع ردقيال ةيافكلا ضورف نم هنوکسا هيلع نيعتي هناف هماقم موقي نم دلبلا ىف نكي لنا امأو «ىوتفلاو معلا

 لع هنکمال نم امس الو هريغ عفن هب رضأ اذا هيلع بال هنال ماب ال : دمحأ نعو . هيلع نيعتيف هريغ هب مايقلا

 لا راشتنال قحلا

 ةيصعم نكس ملام « مامالل ةعاطلاو عملا ياب - 5
 مه - ۲ ٤ 5 ۳ 2 7 م

 هللأ یر كلام ی سنا نعد حایتلا یآ نع ةيعش نع دیعس ù ی ال لح د دسم شرم بس ۷ ۲

 ۰ ةبهب هسأر «ناک ا ديع le لاا ناو و أوعمسا . لي ملا لوسر لاك : لاق هنع

1 . 8 
 : لاق ءور سابع نا نع د ءاجر یآ نع دما ن دام انثدح ,برح نب نايلس شم -- ۳

 3 - 5 ور 2 1 ۳ ۳

 الإ ومو ارش ةءاجلا 50 لأ سیل ۰ 0 "ريصياف هه رڪ, ۳۳ ا نم یار نه ۰ و ىنلا لاق

 8 € ةياهاح 0 یراق
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 هنع هللا یر هلأ دبع نع د مفان ین دح هللا رلیبع نع دوعس نب یے ای دح ددم شی سس 6
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 ماكحالا باتمك ب ۳ ۱۳

 « ةعاط الو مع

ho 9۳ 5 ۳ ۰ ها ۰ 1 0 ر  
 یآ نع ةلوبك ن ا انثكدح شمألا ان لح ی الح ثارغ ن سص1> ù رم اس ال:

 نأ م رمأو راصنألا نم الجر مهملع رمأو ةب رسم هب ینلا ثعب : لاق هنع هللا یفر ىلع نع » نجراا دبع 00 ےس ۶ و ۳ ف ف ۳ ۱ ۶۶ ۲ ت
 ا 3 15 تم دق : لاق لب : اولاق ؟ ىنوءيطت نأ هَ ئن رمأ دق سيلا : لاقو مهيلع بضنف « هومیلب ۰ و م 9 ی - ا ر

(EZ aeىلإ مهظعب ” ظن اوماقف لوخملاب اوه الف ؛ اًران اودةوأف ابطح اوم . اهيف ماد مث أران دوو  

 ٠ هبضق نکسو رانا ثدذإ كلذكم این ؟ امك دنفأ راذلا نم ًارارف يلب ىنلا انعبت امثإ : مرضعب لاقف ضعب

 « فو إلا ىف تعامل اهنإ ءادبأ امم اوج رخام اهولخد ول ۽ لاقف و ی: رکذف
 رمآلا بابلا ثيداحأ ىف ناك ناو مامإلاب هديق امنإ ( ةيصعم نكست ملام مامإلل ةعاطلاو عمسلا باب ) هلوق

 هيف ركذو . مامالا لبق نم ارمؤم نوكي نأ ریمالا ةعاطب رمالا لع نآل امامإ نكي مل ولو ريمأ لكلا ةعاطا اب
 ديمح نب ديزي وهو ةلمبم هرخأو ةددشم ةيناتحتو ةح وتفم ةانثع ( حايتلا نآ نع ) هلوق له ثرداحأ ةعب رأ

 اوعيطأو اوعمسا ) هلوق . « حايتلا وبأ ىنثدح » ةبعش لوقب حرصتلا رخآ هجو نم ةالصلا ىف مدقتو « ىعبضلا
 ةيالو اف لو وأ الثم دلبلا ىلع ةماع ةرامإ رمأ نأب الماع لعج ىأ لوبجملا هانبلا ىلع ةانثملا مضر ( لمعتسا نإو
 هل عمتجم رم نيدشارلا ءافلخلا نمز ىف ناك دقف « برحلا ةرشابم وأ جارخلا ةيابج وأ ةالصلا ىف ةمامالاك ةصاخ

 ‹ ةشيحلا ىلا بوسذم ةمجعم اهدعب ةدحوملاو ةلمهملا حتفب ( یثبح ) هلوق ۰ ابضعب صتخ نمو ةثالثلا رومالا

 لمعتسا ناو اوعيطأو اوعسا و ظفلب ناطقلا ىع نع راشب نب دمع نع « دبعلا ةمام باب ه ىف ةالصاا ىف یضهو
 دقو « یثب ولو عطأو عسا رذ يال مقلي ىنلا لاق  ظفاب ةبعش نع ردسنغ ةياور نم باب دعب هيفو « ىشبح
 رخاتي بهذف میموی دبع اذاف ةذبرلا ىلا ىهتنا هنأ رذ نأ ىلا رخآ دانساب ةبعش نع ردنغ قيرط نم سم جرخأ

 رذ ىبأ صيصخت ىف ةكملا ةياورلا هذه تربظو . هوحن رکذف « لياخ ىناصوأ » رذ وبأ لاقف رذ فأ لجال

 اوعمسا , نيصحلا مأ تا دح نم ًاضيأ سل رو ؛ امومع كلذ رمالا ۳] ثيدح ىف ءاج دقو « ةياورلا هذه ىف رمالاب

 فورعملا لوكأملا بیبرلا ةدحاو ( ةييز هسأر نأك ) هلوق ۰ « هللا باتكب كدوقي دبع کیلع لمعتسا ولو اوعيطأو

 ةراقحلا ىف لیثع وهو ؛دوسآ هرعش نوك-!و ابعمجتل ةبييزلاب ىشبحلا سأر هبش امثإ و : فج اذإ بنعلا نم نئاكسلا

 لاطب نبا لقنو « ةالصلا باتك ١ ىف ىفوتسم ثيدحلا اذه حرش مدت دقو « اهب دادتعالا مدعو ةروصلا ةعاش و

 ةمامالا نأ مدقت ال «ىثرق مام) الإ ديعلل لمعتسملا نوكي نأ بجويال « اوعيطأو اوعمسا ه هلوق : لاق بلهملا نع

 ناکام رابتعاب ًادبع ىمسي نأ لمتحو : تلق . ديبعلا ف نوكستال امآ ىلع ةمالا تعمجأو « شيرق ىف الإ نوکست ال

 بهجت هتعاط ناف ةكوشلا قيرطب ةقيقح دبع بلغت ول امأو «رامتخالا قيرطب نوكي امف وه اإ هلك اذهر « قتعلا لبق
 ةرام] ىلع ىثبحلا دبعلا لمعتسا اذإ مظعالا مامالا نأ دارلا ليقو « هريرقت مدقت اک ةيصعع مأب ملام ةنتفلل داما

 لثلا برضي دق : ىباطخلا لاقو . مظعالا مامإلا وه نوكي ىشبحلا ديعلا نأ هيف سیل و « هتعاط تيجو الثم دلب

 نأ اعرش روصتبال ناك ناو ةعاطلاب يمآلا ىف ةذلابم ىشيحلا دبعلا قاطأ كاذ نم اذهو ينعي « دوجولا ىف عقبال ام



 ۱۳۳ ۱ ۷۱۲-۷۱6۱۰ ثيدحلا

 مدقت و « یدراطعلا وه ءاجر وبأو ؛ ناغع وبأ وه دعجلاو « ديز نبا وه ( داح ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا . كلذ لپ

 لئاوأ ىف كلذك مدقن دقو « لب ینلا نع هلوق ىنعم ىف ره ( هيوري ) هلوق . نتفلا لئاوأ ىف دنسلا اذه ىلع مالكلا

 نبا وه ( هللا ديبع نع ( هلوق « ثااثلا ثيدحلا . كانه هثحام تمدقتو دعا نع ثراولا دبع قيرط نم نتفلا

 ..هرك وأ بحأ ايف » رذ ىنأ ةياور ىف ( هركو بحأ اف ) هلوق .رمع نبا ره هيباوح هللا دبعو « ىرمعلا ريع

 نمو « یثب ولو ةعاطلاو عمسلاب رمالا نم نييضاملا نيش دحلا ىف قلطأ ام ديقي اذه ( ةيصدمب رمؤي ملام ) هلوق

 ( ةعاط الو عمس الف ةيصعمب رمأ اذاف ) هلوق . ةعاجلا ةقرافم ىلع ديعولاو « هركي ام ريمألا نم قیام ىلع ربصلا

 « هللا عطي مل نمل ةعاط ال » دحأ دنع ذاعم ثیدح یفو « عانتمالا ىلع ًارداق ناك نم ىلع مرحي لب كلذ بحال ی

 « ىوق هدنسو « هللا ةيصعم ىف ةعاط ال , ىرافغلا ورع نب محلاو نیصح نب نارمع ثيدح ىف رازللا دنعو هدنعو

 مالكلا اذه ىف ثحبلا مدقت دقو « ىلاعت هللا ىصع نا ةعاط ال » ینایطلاو دحأ دنع تماصلا نب ةدابع ثيدح ىفو

 . باتک , ىف وهو هتداعإ نع ىنغي ام ءاحاوب ًارفك اورت نأ الإ « ةعاطلاو عمسلاب رمالا ىف ةدابع ثيدح ىلع

 « باوثلا هلف كلذ ىلع ىوق نف « كلذ ىف مايقلا لسم لك ىلع بجيف » اءامجا رفكسلاب لزعني هنأ هصخلمو « نتفلا
 دبع يأ نع ) هلو « عبارلا ثيدحلا . ضرالا كلت نم ةرجما هيلع تيجو زجع نمو » مثإلا هيلعف نهاد نمو

 باوجلاو هيف ثحبلا مدقت ( راصنآلا نم الجر مییلع رمأو ) هلوق . بلاط ىبأ نبا وه ىلعو « ىدلسلا وه ( نمحرلا

 نأ ماکحالاو ىزاغملا ىف هنايب مدقتو « عقو اذك ( آران اودقوأف ) هلوق ۰ « یزافلا باتك » ىف هيوار طلغ نمع

 الإ » ینعم اهنا ليقف ديدشتلاب ءاجو فيفختلاب ال کیلع تمزع دق » هلرقو آران اودقوأ لاقف منم بضغ ممريمأ

 : لاق . نيتلا نبا هلاق ةفلا ىف فرعي الو ميلا رسكب تاياورلا ضءب ىف طبضو ميا حتفو ةمجعملاب « تدمخ ه هلوقو

 لاق ء. اهنم اوجرخام اهواخد ول » هلوقو . تدمه ليق “ؤط ناف اهرمج أفطي مل ناو اهل نكس تدمخ ىنعمو

 منج ران راثااب دارملا سيلو : لاق « ءايحأ اهنم نوجرخم الف اهقيرحتب نوتوع متال رانلا كلت ديري : یدوادلا

 : لاق « نايإ نم ةبح لاقثم هباق ىف ناك نم رانلا نم جرخم , ةعافشلا ثیدح ىف تبث دق هنال امف نودلخم مهنأ الو

 كلذ لعف نم تأ عماسلا مبفيل فيوختلاو رجزلا قاسم قيس هنأ ديرب « ةحودنم ايف ىلا ضيراعملا نم اذهو

 « ىزاغملا باتك » ىف تامیجوت هل مدقت دقو « فيوختلاو رجرلا ه ديرأ امنإو ادارم كلذ سيلو « رانلا ىف دلخ

 بانک » نم « ةفاذح نب هللا ديع برس باب م ف یقوتسم هحرش مدقتو « فورعلا ىف ةعاطلا امنا » هلوق اذكو

 رمالا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ژ هلوق ىف ءاسنلا ةروس ريسفت ىف اضيأ هنم ءىش مدقتو « یزاغلا

 كرت نمو ةبجاو ريالا ةعاط نأ ىلا كلذب مه راشأ اع و ةقيقح رانلا مهلوخد دصقي مل هنا ليق دقو 4 دم

 ىأر ول هنأ هدسق نأكو : ىريكلا رانلاب فکف راثلا هذه لوخد يلع قش اذاف ءرانلا لخد بجاولا

 ۱ منم ابجولو ىف دجلا منم

 اهماع للا هناعأ ةرامإلا لأي م نم ساپ —@

 : لاق ةر نب ٍنءرلا دبع نع » نسحلا نع ,مزاح نب ور الع راسم ی جاجح انشر - ۰

 ت 5 نقد هر 2 و ۳ 1

 امتیطعآ ناو املأ تاكو ةلأسم نع امتيامعأ نإ كناف ؛ ةرامإلا لآ ال « نمحرلا “دبع اي : كَم ىلا ىل لاق



 ماکحالا باتک - ۳ ۱۳

 ىذلا تار كييك نع 0 ام اوج فرق تیر نبك لعنت > اذإو . الع تنها آم ريغ نع

 «ريخ وه

 املا لک و ةرامإلا لأس نم ساپ - 1

 نب نجرلا دبع ىثدح » لاق نسملا نع سنو انثدح ثراول دبع انثال> رم وبآ شرم - ۷

 رأس نع اهن یطعا ناف « ةرامالا لات ال « ةر ن نم را ع 3 : نا "لوسر ىل لاو : لاو ورم

 رف اهم اريخ اهتريغ تيأرأ ني ع ىلع تاد اذإو . اهيلع تنعآ ةلاسم ريغ نع اهتيطعأ ناو « الا تاك

 » گیم نع هرذکو “ر وه ىذلا

 قرامالا لأست ال و ةرمس نب 'نمحرلا دبع ثيدح هيف ركذ ( اهلع هللا هناعأ ةرامالا لأسي مل نم باب ) هلوق
 ىف هدنس ىلع مالکاا مدقت دقو « روکذلا ثيدحلا ركذو « املا لكو ةرامالا لأس نم باب و هدمب لاق مث

 لأست ال » هلرق امأو « رنکف ام اريخ اهريغ تيأرف نع ىلع تأل اذإو د هلوق ىلعو « نامبالا ةرافك باتك د
 ةغيصإ « نينمتيال و ظفلب سما نع دبع نب سنوي ةياور ىف مقوو « بدم ا قرط كأ ىف ىذلا وف « ةرامالا

 .لاؤس ىأ ( ةلأسم نع ) هلوق ۰ بلطلا نع ىهنلا نم خلبأ ىنمتلا نع ىهنلاو « ةليققثلا نونلاب ادكؤم ىنمتلا نع ىلا

 نمو اهيل فرص ىأ ففخلا ىنعمو « ماللا نوکسو | ددشمو افن فاكلا رسكو واولا مذب ( اهلا تاکو ) هلوق

 ديدشتلاب هلكوو ۽ هيلا هفرص نالف ىلا هرمأ لكوو « یمن ىلا نلكت الو , ءاعدلا ىف هنمو « كله هسفن ىلا لكو

 نأ هنم دافتسيو « هصرح لجأ نم الع هتناعا تكرت اپ۲عاف ةرامالا بلط نم نأ ثردحلا ىنعمو « هظفحتسا

 « ناعي ال كلذ ىلع صرح نم نأو كلذ وحنو ةسماو ءاضقلا ةرامالا ىف لخديف هوركم اب قلعتيام بلط

 هلدع بلغ مث هلاني ىتح نیملسلا ءاضق بلط نم ه هعفر ةريره ىبأ نع دواد وبأ هجرخآ ام رهاظلا ىف هضراعيو

 س هيلط بيس ناي ال هنوک نم مرلبال هنأ امني عمجاو « راذلا هف هلدع هروج بلغ نمو « ةنجلا هلف هروج

 یسوم ىبأ ثيدح نم مدقت دقو « ةيلوتلا ىلع كانهو دصقلا ىلع انه بلطلا لمع وأ » لو اذإ لدعلا هنم لصحال

 ةيافك هيف نوكيال هلمع ىلع نوع هللا نم هل نكي مل نم ناف « ةناعالاب هلباقم ىف بع كلذلو « صرح نم لونال انإ »

 ةناعإ هللا نم هل نكي مل نف « ةقشلا نم ولختال ةيالو لك نأ مولعملا نمو « هلاؤس باحي نأ ینینب الف لمعلا كلذل

 نم اهيطعأو افك ناك اذإ لب , الصأ بلطال ضرعتب مل لقع اذ ناک نف « هابقعو هايند رسخو هيف لخد ايف طروت

 ىف اهياع ةناعإلا ريسفت ءاج : بليملا لاق . لضفلا نم كلذ ىفام نخ الو « ةناعالاب قداصلا هدعو دقف ةلأسم ريغ
 نمو « هسمنن ىلا لک و ءاعفشل اب هيلع ناعتساو ماضقلا بلط نم » هعفر سنأ نع ةمثيخ نع ساد رم نب لالب ثيدح

 ةناوع ىلأ قيرط نم ىذمرتلا هجرخأ اذكو : تلق . رذنلا نبا هجرخأ « هددسي اکسلم هيلع هللا لزنأ هيلع هركأ

 دبع نع ليئارسا قيرط نمو ةناوع ىلأ قيرط نم هجام ناو دواد وبأو وه هجرخأو « یلعلا ىلعالا دبع نع

 نسح ثيدح ةنارع ىلأ ةياور ىف لاقو « حصأ ةناوع ىبأ ةياورو . ىذمرآلا لاق « دنسلا نم ةمثيخ طقسأف ىلعالا
 اذكو , لعالا كيع فعضو ةمّديخ نيل نتعم نبا نأب بقع و  هحجگ و ليك اا قار ط نم ا هجرخأو 2 بیرغ

Ce 



 ثيدحلا ۷۱٤۷ - ۷۱٤۹ ۱۳۵

 الهأ هسفن یرب الف هيلا ىعدي نأ هبلع هاركإلا ىنعم فو : بلبل ا لاق . ىوقب سيل : ىلعالا دبع ىف روهجلا لاق

 عضاوت نم نأ هيف لصالاو ؛ ددسيو « هيف لخد اذإ هيلع نامی هناف روذحلا ىف عوقولا نم افوخو هل ةبيه كلذل
 لاقو © ضرالا نئازخ ىلع ىنلعجا ال فسوي لاق دقف الاو « بلاغلا ىلع لوح وه : نيتلا نبا لاقو « هللا هعفر هلل :

 ءايبنالا ريغ ىف نوكي نأ لمتحيو : لاق ( اكسلم یل بهو ۷ ناملس

 ةرامالا ىلع صرع نم هركسيام ےس - ۷

 ىرزلا نع ةررف ىلأ نع » یرب#اا دیس نع با ذ یا نا انكدح و ی ا اشم |

 .« ةمطافلا تسع و ةعضرأل مشنف «ةمايقلا موب ةمادن نوكتسو « ةرامال ىلع ن وص رحتس کس : لاق لس

 کلا نب ربع نع "یربقاا ديعس نع رفج نب دیا دبع انادح ناره 5 هللا دی انثكدح _راشب نب دمع لاقو

 هلوق . . ةريره ىا نع

 یر ی«و ٥ ها ن ر ا نك پرا ن وب : ره ا نا دعو دا ردع ها زنا ان رضا نسر اشو - ۹

 رخالا لاقو « هلل لورا ا : نیلج را رولا یوق نم نالجرو 5 كو ”ىنلا ىلع تاخد : لاق هنع

 « هياع صرع نم الو أس نماذه ىل وأ ال انإ : لاقف ءهلثم

 بابلا ىف قبس ان ذوخأم ةهارکسلا هجوو « ابلیصحت ىلع ىأ ( ةرامإلا ىلع صرحما نم هركيام باب ) هلوق

 نب ديما دبع لخدأو « اعوفرم بئذ ىلأ نب هاور اذكه ( ةريره بأ نع ىربقملا ديعس نع ) هلوق ٠ هلبق ینلا

 هنم ىربقملا ثيدحب فرعأو ديلا دبع نم نقتأ بئذ ىنأ نباو ؟ هعفري مو الجر ةريره ىبأو ديعس نيب رفعج
 . دنع ناك هلعلف ؟ نيل وقلا حيحصت ناکما ىلا هنم ةراشإ ديما دبع قيرطب ىراخبلا هبقعو « ةدمتعلا ىه هتياورف

 ةطساو ريغب ةريره ىبأ نع هدنع ناكو ؛ ديلا دبع هنع هاورام ىلع افوقوم ةريره ىبأ نع محلا نب ربع نع ديعس

 ىوارلا نآل عفرلا ةياور ضراعتال فقولا ةياورو ؛ ةدايز درع نع نييوارلا نم لك دنع تدجو ذا « اعوفرم

 ةبايش ةياور ىف عقوو « ابحتف زوجو ءارلا رسکب ( نوصرحتس منا ) هلوق . فقيف طشابال دقو دئسيف طشنب دق

 ىمظعلا ةرامإلا هيف لخدي ( ةرامإلا ىلع ) هلوق . أطخ اأ ىلا راشأو نيعلاب « نوضرعتس و بلذ ىبأ نبا نع

 . ربخأ م عقوف هعوقو لبق ءىثلاب للي هنم رابخ] اذهو « دالبلا ضب ىلع ةيالولا ىهو ىرغصلاو « ةفالخلا ىهو

 حضویو « ةرسحو » ةبابث ةياور ىف دازو « ىغبفي ام ايف لمعي مل نا ىأ ( ةمايقلا موي ةمادن نوكتسو ) هلوق

 اهئلاثو «ةمادن اهيناثو ۽ ةمالم اهو ١ ظفلب كلام نب فوع نع حي دنسب ىناربطلاو رازبلا هجرخآ ام كلذ
 نع خاص یآ نع یسیع نب هللا ديع نع كيرش ةياور نم طسوالا ىلا ر بطلا قو « لدع نم الإ « ةمايقلا موب باذع

 مو. باذع اهرخآو « ةمارغ اطسوأو  ةمادن اهلوُأ ةرامالا , لاق » ال مأ هعفر یردآ ال : كي رش لاق ةريره یآ

 قاربطلا دنعو ىناربطلا هجرخآ ,ةمادن اهیناث و ةمالم اغوآ , ظفلب هعفر سوآ نب دادش ثيدح نم دهاش هلو « ةمايقلا

 ريع اهذخأ نأ ةرامإلا ءیشلا سو « اپلحو رمح اهذخأ نم ةرامإلا ءىثلا معن » هعفر تب نب دیز تب دح نم



 ماكحالا باتك - ۳ ۱۳۹
 دس يي م المزج

 رذ ىبأ نع لسم جرخأ ام اضيأ هديقيو . هلبق ىذلا ىف قلطأ ام ديقي اذهو « ةمايقلا موي ةرسح هيلع نوكت اهقح
 نمالا ةمادنو یزخ ةمايقلا موي اهنإو « ةنامأ اهنإو « فیعض كنإ : لاق ؟ ىنامعتست الأ هللا لوسراب تلق » لاق
 . فعض هيف ناك نا امس الو ةيالولا بانتجا ىف ميظع لصأ اذه : یوونلا لاق « ايف هيلع ىذلا ىدأو اهقح اهذخأ
 نم امأو « ةمايقلا موي ىرخلاب ىزوج اذإ هنم طرفام ىلع مدني هناف لدعي مو ةياهأ ريذب امف لخد نم قح ىف وهو
 عنتما كلذلو « ميظع رطخ اپیف لوخدلا ىف نكلو رابخالا ةب ترهاظت اک ميظع هرجأف امف لدعو الهأ ناک
 تسب و « ايندلا ىف ىأ ةعضرملا معن : ىدوادلا لاق ( ةمطافلا تسدبو ةعضرملا معنف ) هلوق ٠ معأ هللاو اهنم رباكآلا
 . کاله كلذ ىف نوكيف ىنغتسي نأ لبق مطفي ینلاک وإف « كلذ ىلع ةبساحلا ىلا ريصي هنال « تواا دعب ىأ ةمطافلا
 لاح ةيضولاو ةيسملا تاذللا لیصعتو ةماكلا ذافنو لاملاو هاجلا لوصح نم ايف ا1 ةعضرملا معن : هريغ لاقو
 : هييلت . ةرخآلا ىف تاعبتلا نم اهيلع بترتي امو هريغ وأ توم اهنع لاصفنالا دنع ةمطافلا تسب و اطوصح
 ىف نتفتلا مقوف , هكرتو قالإلا زاوج اثنؤم امیلعاف ناك اذا اهيف مكحلاو « معن نود« تسب هىف ءاتلا تقحلأ
 قيقح ريغ اهينأتو ةرامالل ةراعتسم ةعضرملا نال مءنب اهقحلي مل امن : ىيطلا لاقو , كلذ بسحب ثردحلا اذه
 ةمطافلا ىف ءاتلاب ىتأ امناو : لاق . ءايهد ةيهاد ذئنيح ةرامإلا نوک ىلإ ارظن سب اهتاملاو اهب ءاتلا قاحلإ كرف
 وه ( راشب نب دم لاقو ) هلوق ٠ ماط.]او عاضرإلا ىف نيتددجتملا نيتلاحخلا كنيت ريوصت ىلإ ةراشإ ةعضرملاو

 قودص یرصب وه نارمح نب هللا ديعو « راشب نب دمع انثدح » لاق ىراخبلا نأ مي
 ل قدملا وه رفعج نب ديلا دبعو . عضوملا اذه الإ حيحصلا ىف هلامو ءیطخ : تاقثلا ىف نابح نبا لاق دقو
 عضوملا اذه ريغ ىف ىراخبلا هل جرخأ ةقث ىندم نابوث نبا ىأ کلا نب رمعو « اقيلعت الإ ىراخبلا هل جرخي
 صرح نهالو ) ىموم أ ثيدح ىف هل وق . هيلع افوقرم ىأ ( ةريره ىلأ نع ) هلوق ۰ مايصلا ىف مدقت اک اقيلعت
 نیدترلا ةباتتسا ىف ىموم ىلأ نع ةدرب ىنأ نع رخآ هجو نم الوطم مدقت دقو « ءارلاو ةلمهلا حتفب ( هيلع

 ءز ىلأ جرختسم ىف عقوو 6 رادش

 ءارضلاو ءاسأبلا نم هلانیام نود ءارسلاو ءامعنلا نع للوتاا هلانب یذلا نأ ثيدملا قو . كانه هحرش ترکذو
 :ىواضيبلا یضاقلا لاق . وفعلا هللا لأسن « دشآ كلذو ة رخالا ىف ةذخاؤملاب ام و الماخ ریصیف ایندلا ىف لزعلاب امإ
 اهيلع سانلا لاتتقا ىف ببسلا وه ةيالولا ىلع صرحا : بابا لاق « تارسح اهبةعي ةذلب حرفي نأ لقاعل ینیب الف
 لزعي وأ لنقب دق هنأ مدنلا هجوو كلذب ضرألا ىف داسفلا مظعو جورفلاو لاوم الا تحيبتساو ءامدلا تکفس ىتح
 یتتسیو: لاق « هتقرافمب هيلع صرحام هتاف دقو اهکترا ىلا تاعبتلاب بلاطي هنآل اف لوخدلا ىلع مدنیف توع وأ
 لصح كلذ ىف لخدي ملاذإو « هريغ الاب موقي نم هدمب دج وپ الو لاولا توج نأك هياع نيعت نم كلذ نم
 بلط ريذب وأ باطلاب لوصحلا نم هلبق ىذلا ثيدحلا ف ضرفام فلاخيال اذهو : تلق . لاوحالا عايضب داسفلا
 صرحا دقفل لاوس ريغب ىطعأ نك نوكي عايضلا ةيشخ دنع رمالاب ماق نم نأ ىلإ ةراشإ صرحلاب ريبعتلا ىف لب
 لع ءاضقلا ةيلوتو « هيلع ابجاو ريصي هنوكل هيلع نيعت نم قح ىف صرحلا رفتفی دقو « هنأش اذه نبع ابلاغ
 هريغ كانه ناك اذا ةيافک ضرف ىضاقلا ىلعو نيع ضرف مامالا

 حضني لف ةيعر یجزتسا نم اپ - ۸
 راسي نب لقس دام دايز نب هللا دیبع نأ » نمحلا نع ءبيشألا وب أ انثدح مت وبأ شرم - ۰



 ۱۳۷ لوز - ۷۱۰۰ ثيدحلا ۱

 9 یبنلا یا هک قا رلوسر نم دیش 8 ON ی: لس هل لاف « هيف تام یذلا هضرم ىف

 6 ةئجلا دار "دم هح صر ام 0 ةيعرد 7 هيءرتسي لب ن مام : لوقي

 نسحلا نع » ماشه هک ةدئاز لاق نما نيسح انربخأ روصنم نب ”قاحسإ تشر -۱

 هللا لودر نم هتعمس ايد كدا :”لق.. هل لاف ءهّللا دبع انيلع لخدف هومن راسي نب لقعم انينأ : لاق

 « ةئجلا هيلع هللا مارح الإ شاخ وهو "تومیف نیالسلا نم ةيعر لی لاو نمام : لاقف ب

 وبأ) هلوق . امل ىأ ( حصني ملف ةيعد ) هلوق . لوهجلا ءانبلا ىلع ةانثملا مطب ( ىعرتسا نم باب ) هلوق

 نم ىليعامسالا ةياور ىفو «ىرصبلا وه ( نسحلا نع) هلوق . ةليقث ةيناتحتو ةلمهب نابح نب رفعج وه ( بہشالا

 ةيواعم نمز ىف ةرصبلا ريمأ ىنعي ( دايز نب ها دیبع نأ ) هلوق ۰ ۰« نسحلا انثدح » ببثالا ىلأ نع نابيش قيرط

 دنع دايز نب هللا ديبع نم كلذ رضح نسجلا نأ ىلع لدیام هذه دعب ةروكذملا ماش ةياور ىف عقوو « ديزي هدلوو

 (هيف تام ىذلا ةضرم ىف هلوق ۰ روبشلا یاحصلا زا وه ةفيذخ ةلمبم مث ةيناتحتب (راسب نب لقعم داع) هلو لقعم

 . ةيواعم نب دب زب ةفالخ ىف كاذو نيعبسلا ىلا نيتسلا نيب ام طسوالا ىف ىراخيلا هركذ اف ةرصيلاب لّقعم ةاف و تناك

 تببئالا وآ نع خورف نب نابیش نع لسم داز ( لي هللا لوسر نم هتعمس ای دح كد ین : لقعم هل لاقف) هلوق

 حتفب ( ابطحي مف ) هلوق ۰ « هاعرتسا » ینافصلا ةخسن 1 ( هللا هعرتس ) وق < كتمدحام ةامح ىل نأ تدلع ول و

 ىلوتسا اذا هطاح لاقي ةطايحلا مسالاو هانعمو هنزو اهنصي وأ اهؤلكي ىأ نيت 3 ءاطلا نوكسو ءاحلا مضو هلوأ

 ىف لسا عقوو « ةحيصنلاب » ىلتسملا ةياور ىفو « ريمضلا هام كالا اذك ( هحصنب ) هلوق . هلثم هب 1 هيلع

 الإ ةدايزب ,دمجي مل الا » ىناغصلا ةخسن ىف ( دج ۸ ) هلوق ٠ « هتيعرل شاغ رهو تومي مو توم » نابیش ةياور

 ٠ نيعبس ةريسم نم ةمايقلا موب دجوب ابفرعو ه لفغم نب هللا دبع ثيدح نم ىناربطلا ةياور ىف داز ( ةنجلا ةعار )

 ینامرکلا لاق ءنسحلا نع ديبع نب سنی قیرط نم هلثه هلو « ةنجلا هيلع هللا مرح الإ , لس ةياور ىف عقوو « اماع

 فوذم رخلاو ءدمب مل الإ ىأ ةردقم ءالإ » نأ باوجلاو ءدوصقملا سكع وهو , اهدحي هنأ ثيدحلا موهنم

 «قنلل ام تسيل وأ « هل رسفملاك فائئتسا ةنجلا ةحتار دعب ملو ةنجلا هيلع هللا مرح الإ اذك لعف دبع نم ام ريدقتلاو

 عمجا عشقي مل : تاق . خسفلا ضع ىف « الا و تيث دقو « ةأحنلا ضعب دنع تايثإلا ىف ديكأتلل نم ةدايز 500

 مرح» هلوقو « ببشالا ىنأ ةياور ىف عقو « ةنجلا ةحنار دم مل , هلوقف « ةدحاو قيرط ىف ایم دع وتلا نيظفللا نيب

 ظفحي ملام ضعي ظن نيظفللا نيب عملا ثيدحلا ىف لصآلا نأ دارأ هنأكف « ماشه ةياور ىف عقو « ةنجلا هيلع هلل

 ىتتثدح تنك الآ لاق هرخآ ىف لسم دازو . ةاورلا هيف تفرصت دحاو ظذل هنأ رهاظلا نکسل « لمتحم وهو ضعب

 عقوو « ءامدلا كفس نم ىرصبلا نسا هب هذصو ام وه كلذ ببس لبق « كثدحال نكأ مل : لا ؟ مويلا لبق اذه

 هب لزن الف « هشطب یشن ناك هنأكف « كتثدحام تيم ىنأ الول , لسم هجرخأ ىذلا هجولا نم ىلوعامسالا ةياور ىف

 ی قيرط نم لسا ةياور ىف ةراشالا تعقو كلذ ىلاو « نيلسم ا نع هرش ضعب كلذب فڪر نأ دارأ توملا

 جرخأ دقو .كتئدحام تولا ىف ىنأ الول : لقعم هل لاقف « راسي نب لقعم داع دايز نب هللا ديبع نأ ه حيلملا



 ۲۳۵۰ ۱۳۸۳ ا ا ووو چ وراد بخ ا ب حس يسع يي تت ماكحالا| اباتك - ۳ ۱۳۸
 امالغ ةيواعم انيلع هرمأ اريمأ دايز نب هللا ديبع انیلع مدق | و لاق نسحلا نع رخآ هجو نم ريبكلا ىف ىناربطلا
 كارأ امع هتنا.: هل لاقف موب تاذ هيلع لخدف « ینزلا لفغم نب هللا دبع انيفو اديدش اعفس ءامدلا كففسي اپیفس
 سومر ىلع هيفسلا اذه مالكب حنصت تنكام : هل انلقف دجسلا ىلا جرخ مث لاق ؟ كاذو تنأ امو : هل لاقف « عدصت
 ضرم نأ ثيل اف مات م « سانلا سوءر ىلع هب لوقأ ىتح تومأ ال نأ تببحاف لء یدنع ناك ةنإ لاقف ؟ سانلا
 قو ةصقلا نوكت نأ لمتحيف « بابلا ثيدح ون ركذف « هدوعب دايز نب هللا ديبع هاتأف هيف يفوت ىذلا هضرم

 ىأ هركذ ةدئاز لاق ىعجلا نيسحلا لاق : ريدقتلاو ةيناثلا لاق فذح وه ( ماش هركذ ةدئاز لاق ) هلوق ٠ نييباحصلا
 ىنعجلا نيسملا نع ايركحز نب مساقلا نع مسم ةياور ىف عقوو « ناسح نبا وهو ماشه قايس ىذلا ثيدحلا
 هنأكف یرخالا ىف ةحيصنلا قنو « امهادح) ىف شنلا تبثأ هنأ نيتياورلا لصاحو « دنسلا عيمج ىف ةنعنعلاب
 مبقرقح سيحو مهضارعأ كاهتنا وأ مهئامد كس وأ مطاومآ ذخأب مهل هلظب كلذ لصحو « امهنيب ةطساو ال
 مهتياح كرتو منم نیدسفلا عدرو مهيف دودحلا ةماقإ لامهاب و ماندو مهنيد رهأ ىف مهيلع بحجيام مهفيرعت كرتو
 لب لاو نم ام ) هلوق ٠ لسم دنع حيلا ىأ ةدايز تركذ دق ( اثيدح كئدحآ لقعم هل لاقف ) هلوق ٠ كلذ وحنو

 لادو مي“ « « هل دجال مث م هيف لاقو « لاو » لدب « ريمأ نم ام , حيلملا نأ ةياور ىف عقو ( حلا نيءلسملا نم ةبعر

 مف لدعب 0 , طسوالا ىف ىاربطلاو « ةنجلا مهعم لخدي مل الا » هيف لاقو « لزا دض رسك لاب دجلا نم ةددشم

 ىلوي هلبقتسمو رسكلاب یو هيضام نال سايقلا ريغ ىلع ءاج ىب : نيتلا نبا لاق « رانلا ىف هبجو ىلع هللا هبك الإ
 مهئاخ وأ. هللا هاعرتسا نم عيض نف زوجلا ةمنأ ىلع ديدش ديعو اذه : لاطب نبا لاقو . ثري ثرو لثم وهو حتفلاب

 ىنعمو ةميظع ةمأ ظ نم لاحتلا ىلع ردقي فیکف « ةمايقلا موي , دابعلا ملاظمب باطلا هيلا هجوت دقف میماظ وأ
 : لاق هوحن ىدوادلا نع نيتلا نبا لقن و . نيمولظملا هنع ضري ملو ديعولا هيلع هللا ذفنآ ىأ « ةنجلا هيلع هللا مرح م
 ليلعتلاو ءادج دیس لاتحا وهو : تاق . ةحرصن نه هل دبال نهؤألا نآل رفاكلا قح ىف اذه نوكي نأ لمتعو

 ىلوالا و« لحتسلا ىلع لمح : هريغ لاقو . رفكلا كلذ هعنع الو هال وت امف اأن نوكي دق اضيأ رفاک لاف « دود رم

 « ةنجلا مهعم لخدي مل » لف لسا ةياور ىف عقو دقو  ظیافتلاو رج لا هب ديرأ امناو لحتسلا ريغ ىلع لوم هنأ

 هلوق ىفو « ابطحي مف ,هلوق ىف ءافلا : ىيطلا لاقو : تقو نود تقو ىف ةنجلا لخديال هنأ دارلا نأ دیو وهو

 لعفلل ديق « شاغ وهو ه هلوقو ” انزحو اودع محل نوكيل نوعرف لأ هطقتلاف  هلوق ىف ماللا لثم « توميف »

 باق الف ۰ كلذ ىلع تومي ىح مهشخيل ال ةحيصنلا مهل مديل هدابع ىلع هالو امنإ هللا نأ ديري ركذلاب دوصقم

 بقاعي نأ قحتسا ةيضقلا

 هياع فا قذ فاش نم ییساب - ٩

 تدهش » لاك و يأ فيرا نع یربربا نع ا ا ا اولا قاحمإ شی — ۷۲

 ند: لوةي هتعمس : لاق ؟ ایش ۳4 نا رلوسر نم میش له : اولاقن ممصو وهو 4 او اب دنحو "ناوفص

 نتنیام لوا "نإ : لقف « انصوآ اول . ةءايقلا موي هياء لا قش قاش نءو : لاق « ةمايقا | مو هب ا مس مس



 ۱۳۹ ۷۱۵۳ ثيدحلا

 «ل £ زنا نيبو هذیب لا ال نأ عاطتسا نهو ۰ و اط الإ "لک أيال نأ عاطتسا نف ؛ هن رناسنإلا نم

 : لاق ؟ بادنج « لب فا لوسر تمم » ”لوقي نم : هللا درع ىبأل تاق . « "لمف هقا ره مد نم فک
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 ةقشاا سانلا ىلع لخدأ نم ینعلاو « فلأ ريغب « قش نم قسنلا , ةياور ىف (هياع هللا قش فاش نم باب ر هلوق

 ( ىريرجلا نع ) لوق . ناحطلا هللا دبع نبا وه ( دلاخ ) هلوق ٠ لمعلا سنج مارجلا نم وهف ةقشملا هيلع هللا لخدأ

 سراحطلا دلاخو < ةقلملا هذه نم وهو ایش یر رجلا سابعلل یراخبلا جرخ و « ساب] نب ديعس وه ميجا مطب

 لبق طلتخاو ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس ىريرجلا ةافو تناكو « طالتخالا لبق ىريرجلا ديعس نم عم نميف دودعم

 : تلق . ديج ىريرجلا نم هعاسف بويأ كردأ نم : دواد ىأ نع ىرجألا ديبع وأ لاقو « نيس ثالثب هتوم

 ءاطلاب ( فيرط نع ) هلوق ۰ ةنس نيرشعو ىد>] نبا روکذلا دلاخ ناك تام امل بوبآ ناف بوبأ كردأ دق دلاخو

 مجاب یمیجما ميجا فيفختو يلا ضب دلاجت نبا وهو « ةميظع نزو ةانثملاب ( ةميمت ىبأ ) هلوق ٠ ميظع نزو ةلمهملا

 اذه الإ ةباحصلا نم دحأ نع یراخبلا ىف هلام ىرصإ وهو < مثال وم ناكو مت نم نطب ميجحلا ىنب ىلإ ةبسن رفصم

 زرح نبا وه (ناوفص تدبش ) هلوق . ىدبنلا ناثع ىنأ نع هتیاور نم بدالا ىف مدقت رخآ ثددح هلو « ثب دا

 ناكو روبشلا ىباحصلا ىلجبلا هللا دبع نبا وه ( ابدنجو ) هلوق ٠ ةرصبلا لهأ نم روبشملا ةقثلا ىعباتلا دايز نبا

 ىأ ( وهو ) هلوق ۰ ناوذص بامسأ یا ( هبامصأو ) هلوق . ىذابالكسلا هلاق ةرصبلا ىلا لوحت مث ةفوكسلا لهأ نم

 حيحص ىف عقوو « مصوب ایدنجو هباصآو ناوفص تدبش » ظفلب فارطألا ىف ىزملا هركذ ( مصوب ) بدنج

 ةمالس نب سعسع ىلا ثعب هللا دبع نب بدنج نأ زرح نب ناوفص همع نع زرع نب هللا دبع نب دلاخ قيرط نم سم

 ىلع لمح ینلا ةصقب مش هثيدحت ىف ةصقلا رکذف « مدح یتح ىناوخإ نم ارفن ىل عمجا : لاقف ريبزلا نبا ةنتف نمز

 نمزو » ملا لتقل ضرعتلا نم مرذح ةنأ ابیعمجو قدحاو نیتصقلا نأ نظأو « هلتقف هللا الإ هل ال لاقف لجر

 ناوفص نع یاس ىلأ نب ثيل قيرط نم ىناربطلا دنع عقوو . ةيواعم نب ديزي توم بقع تناك ريبرلا نبا ةنتف

 عفانب هتيتاف لاق ءاخويش اونوكيلو نآرقلا ءارق نم رفت ینتئا : لاقف موقب سم هنأ هللا دبع نب بدنج نع زرع نا

 : تلق . ثيدحلا ركذي قلي هللا لوسر تعمس ىنإ : لاقف ةينامث وأ ةتس امبعم رفنو سادرم لالب ىبأو قرزالا نبا

 ادحأ سرادت تنك له : لاقف ةرصبلا ىلا بدنج عم قلطنا هنأ ةميمت یآ نع شعالا قيرط نم ًاضيأ هجرخأو

 . ثدحي أشنأف حرشم نب حلاصو ةدجنو ساد م لالب ىبأو عفانب هتيتأف لاق  مهب ینتئاف لاق « معن : تلق ؟ نآرقلا

 ةيواعم نب ديزي هيلا زبج امل ريبزلا نبا رصنل ةكم ىلإ اوجرخ نيذلا جراوخلا سوءر نم ةعبرألا ءالؤهو : تلق

 نامع ىف هلوق نع سرلا نبا ولایت ةيواعم نب ديزي توم رخلا مثءاج الف لوالا راصحلا هعم اودهشف شوبجا

 عفان جرخو « زاجحلا دالب ضعب ىلعو اهلع بلتف ةماعلاب ةدجن جرخو . أوج « هوقرافو اويضخف هيلع ىنثاف

 هلتقف كلذ لبق دايز نب هللا ديبع ىلع جرخ ناكف سادرم لالب وبأ امأو . ةدم هتنتف تمادف قارعلاب قرزألا نبا

 بابو ف هح رش عم رخآ هجو نم بدنج ثبدح نم تلا اذه مدقت تلق ) ةمايقلا موي هب هللأ ع” عمت نم ( هلوق

 . بابلا اذه دوصقم هيف عقب ملو « ايار نمو ه هيفو « قاقرلا باتك , نم « ةعمسلاو ءايرلا
 قش قاش نمو ) هو

 : ١
 ىرالا م ۱۳ ۱۷ __



 ماکح الا باتک - ۳ ۱۳۰

 ىف فاقلا كف و ةعراضلا ةغيصب « هيلع هللا ققش ققاشي نمو » لمتسلاو یسخرسللو « یبمشکسلل اذك ( هيلع هللا

 ققاش نمو ٠ هيف ىراخبلا خيش نيهاش نبا قحا نع ىرتستلا ريهز نب دمحأ نع ىئاربطلا ةياور قو « نيعضوملا

 هب حرصو « توملا دعب ىنعي ( هنطب ناسنالا نم نتني ام لوأ نا : لاقف « انصوأ : اولاقف ) هلوق . « هيلع هللا قشي

 نف ) وق . « هنطب تام اذإ Suz نم نتنيام لوأ نأ اوءلعاو » هظالو بدنج نع زرع نب ناوفص ةياور ىف

 نم ثيدحلا اذه عقو اذكه «اببط الإ هنطب لخدي الف » ناوفص ةياور ىف ( لعفیلف ابیط الإ لكأي ال نأ عاطتسا

 « افوقوم بدنج نع  ىرصيلا وه  نسحلا نع ةداتق قيرط نم ینارطلا هجرخآ اذكو « افوقوم هجولا اذه
 لوقب متي هللا لوسر تعمس , هلوقب رادص هناف فقولاو عفرلا لمتح هقايسو زرحم نب ناوفص قيرط ند تا و

 نتنلاو نتنو نأ هیضامو یعابرلا نم هلوآ مضو ةانثمو نونب نتنیو « نتنیام لوأ نأ اولعاو » ثيدحلا ,عم نم

 « لو » یییمشکسا ةياور ىف ( فک ءلمب ةنجلا نيبو هنيب لاعال نأ عاطتسا نمو ) هلو ٠ ةهيركلا ةحارلا
 ةبص ىأ ( هقاره مد نم) هلوق . هفک » لیصالاو ةميرك ةياور ىف عقوو « ةدحوم ريغب « «لم » ظفابو

 « رذ ابآ ادع نمل ىه : تلق . اهرسكو ةرمحلا حتف وهو « هقارهأ , انتیاور ىف عقو : نيتلا نبا لاق ( لعفیلف )
 نسحلا نع ةداتق قيرط نمو زرحم نب ناوفص قيرط نم یناربطلا هجرخآ اذكو ءافوقوم ًاضيأ نما اذه عقو اذك

 لاح ةنجلا باوبأ نم بابل مدقت الك « ةجاجد حبذي امنأك م هقیرپ هلوق دعب نسحلا دازو « افوقوم بدنج نع

 - نودلعت و هظفلو بدنج نع نسجلا نع اسم نب لیعاعا قيرط نم ًاضيأ ىناربطلا دنع اعوذ م عقوو « هنيبو هني

 ريغب هقارهأ سم نم مد فك ملم اهاري وهو ةنجلا نيبو ىدحأ نيب نلوحم ال : لوقي لس هللا لوسر تعم 1

 ريغب للسما لتقل دیدش ديعو وهو « ىأرلاب لاقبال هنال عوفرملا كح ىف ناكل هعفرب احرصم دري مل ول اذهو « هلح

 نيا نمو لاق اذك « دحاو ناسنا مد رادقم نعةرابع وه « مد نم فك ءلم ه هلوق ىنعم ىف : ىنامركلا لاق . قح

 نم قارطلا دنعو . كلذك محلا ناكا كلذ نود ناك ولف الإ و لاثااک فکسلا ءلم ركذ نأ رداتلاو ؟ رصحلا اذه

 ىريرجلا ةياور وحن ركذف « ةلجلا نيبو عدحآ نيب نل وع ال م هللا لوسر لاق » ةميمت ىلأ نع شعالا ثيدح

 « نيقداص اوناك نا ءالؤه نم ةاجنلاب قحأ اموق طق مويلاك رأ مل : بدنج لاقف « موقلا کیف لاق : هرخآ ىف دازو

 اوناک نا » لاق اذغو « كلذ مهيف سرفت هنأكو « عمس نم , ثيدحب همالك هريدصت ىف رسلا وه اذه لما و : تلق

 ءالبلا مظعو لافطالاو لاجرلا اولتقو نیلسلا ىف فيسلا اولذب اوجرخ ال مهناف هتسارف تقدص دقل و « نيقداص

 « فالخلا وهو قاقشلا نم ةقتشم ةغالا ىف ةقاشلا : لاطب نبا لاق « نير راحلا باتك م ىف ةراشالا هيلا تمدقت اک « مهب

 ىف حيبقلا لوقلا نع یبنلا ثيدحلاب دارملاو < ىدحلا هل نيبت امد عب نم لوسرلا ققاشي نمو ل ىلاعت هلوق هنمو

 مبيع ةقشلا لاغدإ نع ىهنلاو معا مورلو نينمؤملا لیبس ةفلاخم كرتو مهبويعو مهيواسم فشكو نينمؤملا

 ةقاشااو ةةشملا لعج هنأ هرهاظو . ىهتنا كب رضأ ةقشم كيلع مالا قش : نيعلا بحاص لاق « مهب رارضالاو

 قشي ام ىلع سانلا لمحيف رارضالا نم ةقشاا نر وكت نأ اذه ىف ىباطخلا زوج دقف كلذك سيلو « دحاو ىنعمي

 حجرو « ةعامجا نع ةيحان ىأ قش ىف نوكي نأ وهو ةءاجلا ةقرافمو فالخلا وهو قاقشلا نم نوكت ناو « ماع

 ققشاف مهيلع قشف اثیش ىتمأ مآ نم لو رم مبل ه ةشئاع ثيدح ىف لپ هلوق لوألا نمو « ىناثلا ىدوادلا

 هللا لوسر تعم لوي نم هللا دبع ىل : تلق . ثيدحلا اذه رخآ ىف رذ ىبأ ريغل عقوو « لسم ةجرخأ « هيلع



 ا ا یخ سس هم ۳ ۷۱۵۳ - ۷۱۰۲ ثيدحلا

 تلخ دقو « ىر رفا هل لئاسلاو « فذصلا وه روک ذلا هللأ دبع و او بانج معن : لاق ؟ بدنج لَ

 ق یگ نميف سيلو ¢ لئاقلا وه اب دنج نأب حرصیام اهتدروأ ىلا قرطلا نم قيس دقو : كلذ نع قسنلا ةياور

 هريغ ةباحصلا نم دحأ ةصقلا هذه

 قيرالا ف ايتغلاو ءاضقلا سس هه ۱ ۰

 ه راد باب لع "یمشلا "یذقو « قيرطلا ىف رمعي نب یبع یفق و

V\erی اد دح 2 دعا ىنأ ی اس نع رروصنم سرب ادل ةبيش فأ نب نع شرح —  

 : لاقف دجسأا رقدس دنع لجر انيقاف دجسملا نم ناجراخ هب یبلاو انأ ايب : لاق هنع لا یضر كالام نا

 هللا لوسر اب : لاق م« ناکتسا لجرلا نأكسف ؟ اهل تذدعأ ام : اب ىبنلا لاقف ؟ ةعاسلا يتم هلا لوسر اب

 » تييحأ نم مم 8 لاو 5 هلوسرو 21 2 نک.او « ةقذدص الو ةالص الو مايص ريك مل تو دمآ ام

 قلعتي اف نارص ةجرتلا ىف ناروکذلا نارنالاو « امهنيب یوس اذک ( قيررطلا ىف ايتفلاو ءاضقلا باب ) هلوق

 وه ميلا حتمي ( رمعي نب یے یفقو ) هلوق : محلا هب قحليف ايتفلا زاوج هنم ذخؤي عوفرملا ثيدحلاو « ءاضقلاب

 ناكو « ملسم نب ةبيتقل ورم ءاضق ىلوف جاجحلا رمأب ورم لا لقتناف ةرصبلا لهأ نم ناكو « روبشملا ليلجلا ىعباتلا

 ىلا ف فلختسا دلب ىلا لوعت اذإ تاكو « ناسارخ ندم رثكأ ىف ىضق : احلا لاق « عرولاو ةحاصفلا لهأ نم

 نب ىحي تيأر : لاق راس نب ىسوم نع ةبايش نع تاقبطلا ىف دعس نب دم هلصو ( قيرطلا ىف ) هلوق . اهنم لقتنا

 . امهنيب ىضقيف راح ىلع وهو نامصخلا هءاج امبرو « قيرطلا قو قوسلا ىف ىضقي هتيأر ام رف ورم ءاضقلا ىلع رمعب

 ىضقو ) هلوق ۰ قيرطلا ف ىضقي رمعي نب یحی ىأر هنأ ميكح ىفأ نب ديمح قيرط نم خيراتلا ىف ىراخبلا جرخأو

 دلع ىضقي ىعشلا تيأر ليئارسا وبأ انثدح معن وبأ انربخأ تاقبطلا ىف دعس نبا لاق ( هراد باب ىلع یعشلا

 جرخأو . قوسلا ىف یضق ابلغ نأ یعشلا نع رخآ هجو نم ءاضقلا ف یسیارکسلا جرخأو . ةفوكلاب ليفلا باب

 بکر مث مهنيب ىضقف لزنف مه ىرك نم اولظتف هتلحار ىلع وهو موق ىلع رم هنأ نمحرلا دبع نب مساقلا قيرط نم

 نم مدقت دقو « ةعاسلا ىتم ام ىنلا لأس ىذلا ىف سنأ نع دعجلا ىبأ نب ماس ثيدح ركذ مث . هلزنم ىلا ىضف

 نيسلا مضب ةدسلا « دجسملا ةدس دنع لجر انیقلف » انه هلوقو ءاحورشم « بدألا باتك و ىف ملاس نع رخآ هجو

 ةدس دنع عناقملا عيبي ناك هنال « یدسلا : نحرلا دبع نب ليعامسال ليقو » رادلا باب ىه نيتلمجملا لادلا دب دشآ و

 بابلا یه لیقو « سمشلاو رطلا ةياقول » بابلا ىلع ةلظملا یه لیقو «دودسلا قاطلا نم قيبام یهو ةفوكسلا دجسم

 رهو « تددع » هربفل و ؛ رذ ىل اذك « ال تددعآ ام , هلوقو . بابلا مامآ ةحاسلا لیقو هتبتع ليقو هسفن

 لادلا نوکسلا نم لعفتسا وهو عضخ ىأ « ناکتسا  هلوقو « هأص ىأ € هددعو الام عمج  لثم ديدشتلاب

 لخدل الاجمتسا لاس ولو « ايف نوكي ام اقافشا ةعاسلا نع لجرلا لاؤس بیس لعل : نيتلا نبا لاق . عوضخلا ىلع

 لاق ؛ مهضعبل ةثلثلابو کال ةدحوملاب « لمع ريبك ه هلوقو € اهب نونمؤيال نيذلا اب لجعتسي ل ىلاعت هلو ىف

 تناك وأ « فرعتال ةلأسملا تناك اذا یتفتسلاو لئاسلا باوج نع ملاعلا توكس زاوج سنآ ثيدح ىف : لاطب نبا



 ىلعو قيرطلا ىف ابتفلا بلپلا نع لقنو . ليوأتلا هوس وأ . ةنتفلا اهتم ىشخ ام تناك وأ « الا سانلاب ةجاح ال ام

 ىشخ نمل وأ ايندلا لهأ نم لجرل تناك ناو دوم وف فيعضل تناك ناف < عضاوتلا نم كلذ رحنو « ةيادلا

 هرش عمايل بیجیف ررض كاذ نملوئسلا لع بترتب دقف دیج سیل یا لاثثاو : تلق . هورکم وفا هناسل
 نع هلفش اذا هب ساب ال : ببشأ لاقف ايشام وأ ارئاس ءاضقلا ىف فلتخاو : لاق ادومح ةلاحلا هذه ىف نوکسف

 . الف هوحنو رظنلاب ءادتبالا امأو « اریسب ناك ام سأب ال : بييح نبا لاقو . یفیفبال : نونحس لاقو . میفلا

 اضماغ نوكي امف قيرطلا ىف کلا زوج ال : نيتلا نا لاتو . ليلدلاب هبشأ ببشأ لوقو . نسح وهو : لاطب نبا لاق

 ةياكملا امأو « قيرطلا ىف ملا ىف مالكلا منم نم ةجح حصت ال : رينا نبا لاقو . ليصفتلا هبشالاو قاطأ اذك

 فدازو اطايس ىنداز ول تددو : لوقي ناكف هثدح مث قيرطلا ىف هلأس یذلا احلا هريزعت ىف كلام نع یکمت ىلا

 وغلب لغاشتي نأ ةنظم ىف هريغ ناف « هريغ ةلاحو هلم ىنلا ةلاح نيب قرفي نأ لمتحيو : لاق مث . خصي الف . اثيدحت

 لسم دنع عادولا ةجح ىف ليوطلا راج ثيدح ىف عقوو « ةبادلا ىلع ايتفلا ةمجرت « للعلا باتك » ىف مدقت دقو تاقرطلا

 وهو ةباحصلا لاؤس ىف ثدداحألاو « هولأسل مهل فرشيلو سانلا هاريل هتلحار ىلع مب هللا لوسر فاطو ه

 ةريثك ايكارو ايشام رئاس

 باوب هل نكي | هي یبلا نآ رك ذ ام سیصاپ - ۱

 97 سنآ نعد ار تا انثدح ةبعش انث دح دمصلا "دره رجا روصنم نب ”قاحسإ اشر بس 6

 «ربق دنع یکبت یهو اہم “رم و يلا ناف : لاق « معن : تلاق ؟ ةنالف نیفرعت : هلهأ نم ةأرمال لو كلام

 لجر اه ر ٠ یهمر اهزواخ لاق « ی قم واخ "كاف « یھ "لیلا : تان « یربصاو نا ینا : اقف

 دج لذ هباب ىلإ تءاجف لاق هلم فا لورا : لاق « هتفرعام : تلاق ؟ هب هلا لوسر كل لاق ام : لاق

 « ةماكص لوأ دنع ريصلا نإ : زا یبنا لاف ٠ درام لاو « هللا لوسراپ : تلاقف (اوب هیاع

 نع رذتعت تماج ىتلا ةأرملا ةصق ىف سنأ ثيدح هيف رکذ ( باوب هل نكي | لب یناا نأ ركذام باب ) هلوق

 هليع دجت ملف هباب ىلا تما , ثيدحلا نف « ربصلاب  ربق دنع ىكبت اهدجوو - یاس ىنلا اهمآ ال « ىنع كيل] » الق

 مدقت دقو « ىلوآلا ةمدصلا دنع ربصلا نأ » انه ىنيمشكسا ةياور ىف ( ةمدص لوأ دنع ربصلا نا ) هلوق . « اباوب

 مسي ملو اهدلو ناك روبقملا نأو مست مل ةأرلا نأو « زئانجلا باتك و نم « روبقلا ةرايز باب » ىف فوتسم هحرش

 لاق كلام نب سنأ نأ انه عقوو . سابعلا نب لضفلا وه رس ىنلا وه اهطاخ ىذلا نأ اهل ركذ ىذلا نأو « اضيأ
 ء أضيأ سنأ لهأ نم ىتلا ةأرم لا مسا فرعأ ملو « ةصقلا هذه ةبحاص ىنعي « ةنالف نيفرعت له : هلهأ نم ةأرمال

 یمه نم لاخ ىأ ماللا نوكسو ةمجعملا رسكب « ولخ كاف , الوقو « ىنعدو كسفن فک ىأ « ىنع كيلا » اطوقو
 اباوب ناك هنأ ىموم یبا ثيدح نم بقانملا ىف مدقتام دري الف ىنعي « بتار باوب می ىنلل نكي مل : بابملا لاق
 ناك هنأ هرمأ نم ءیثل دارفنا الو هلهأ نم لغش ىف نكي مل اذا هنأ امني عجاف : لاق «فقلا ىلع ساج ال متلي ىنلل

 دوسالا هل نذأتسا نیح ردع ثل لوح لد : ىربطلا لو ۰ هلأ ةجاحلا بل اطل زرب و سانلا نيدو هل هب اجرح عقدي
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 اختر هسفب هت ولخ تقو ق ناك ل هنأ 3 حاكذلا ق مدت 6 أربش هک ارز لع لخديال نأ هلع هفلح ةصق قى ىنعي ب

 نوكي نأ لمتحو : تلق.« ۳ نذأتسا حابر 5 ۳ هل وق لا جت ماو هس رب سذاتسال كلذ ال ولو 2 اباوب

 هل نذأ الف « هيلع هناذتتساب كلذ رتخع نأ داراف هتنيا ببب هيلع دجو نوكي نأ یثخ هنأ ريع ناذئتسا ببس

 مل هنأ a اباوب ةيلع دج م هل رق ییعم : مدت ال اصخلم یامرکلا لاقو ۰ هن ایډ مدقت م لوقلا ىف طسبتو نأمطا

 ‹ امبسفنأب كلذ ارشاب لب هنییعت باوبلا نكي ما وآ « هل انکسم تناك ىلا هترجح ىف وأ , بار باوب هل نكي .

 ةواخلا ةنظم اهنوك عم ةرجحلا ىف سنا اذا هنال رظن ىناثلا فو « فاك لوألا : تلق . ارو رشا شب

 3 ةأرملا ناف « بابلا ثر لح فالخغ ناک اهريغ نود ةرجحلا ق باوبلا تايثا دارأ ناو 3 لوأ اهريغ ف هژاغتناف

 لبق نم كلذ العف امبتآ ريدقت ىلع هنال رظن ًاضيأ تلاثلا ىفو « اباوب هيلع دمت ملف هنکس لزنم ىف وهو ها تءاج

ورشم كيفي كلذ ىلع ام هرب رقت نکل هرمآ نیعب امهسفنأ
 نآ نكميو « اقلطم زاوجلا هلم ذخ وب نأ نكميف ¢ هنمع

 ذختيال نأ احلا ىغبني : ةعاج و ىمفاشلا لاقف ماكحلل باجحلا ةيعورشم ىف فلتخا دقو والا وهو ةجاحلاب دیش

نخل | ىلع معاعجاو سانلا نوكس نمز ىلع لوألا لمحو 3 هزاوج ىلا نورخآ بهذو ¢ ايجاح
 احلا مت عاوطو 

نع نيتلا نبا لقن و ريرشلا عفديو ليطتسملا عذميو موصخلا بريل ذئايح كلذ بحتسإ لب : تورخأ لاقو
 

 ةدش نم ةأضقلا ضعل هثدحأ ىذلا : لاق ىدوادلا
 ۳ یا فاسلا لعف نم نكي مل موصخلا قئاطب لاخداو باجحلا

 ىف كلذ ىضمو افري هل لاقي بجاح هل ناك هنأ ىلعو سابعلا ةعزانم ىف ربع ةصق ىف تبث دقف بجاحلا ذاختا امأف

 3 زاوجلا مم نم مهنمو ۰ ماكحالا لصفل سابلا هسولج تقو 9 هزاوج دق نم مو . اضاو سا ضرف

 ثداح هنأ ىنعي « حیحسف یرج ام رابخإلا ايف ىتلا قئاطبلا هدارم ناك نا : نيتلا نبا لاقف قئاطبلا امأو . یضم

 ةفيظو : هريغ لاقو . محلا ىف لدعلا نم وهف قيس نم ةم وصخ ىف رظنلاب أدبيل قيسال بتكت لا قئاطبلا امأو : لاق

ضح نم لاڪ ماحلا علاطب نآ بج اجلا وأ باوبيلا
 هنأ نظي ماحلاو اص انع ءیج نأ لاتحال « نايعالا نم امنت الو ر

 امإو ةيفاشملاب امإ كلذ احل را لاصاو ‹ اصاخم هیج نمل زوج ال ىذلا ماركإلا نم هقح هيطعيق اراز دا

اد وأ جرخأ دقو مرڪ دقو باجتحالا ماود هرکب و ةيتاكملاب
 لاق هنأ ىدسالا میرم يأ نع ديج دنس ىذمرلاو دو

ا مهت+اح نع بجتحاف اًديش سانلا رمأ نم هللا هالو نم : لوقي 9 هللا لوسر تحمس و ا
 نع هللا بجتح

لا نيد اح ناك نل دی دش دعو ثيدحلا اذه قو 6 ةماقلا مى هتجاح
 نم كلذ ق »k رذع ريغل منع بجتحاف سان

 مقلا ىلع رفاسملاو قسالاف قسالا میدقت بحتسب هنأ ىلع ءاسلعلا قفتاو . ابعییضت وأ قوقحلا لاصر] ريخأت

 قالخالا نسح افراع انيمأ افینع ةقث هذختي نأ ابجاح وأ اباوب ذختا نم نأو « ةقفرلا تاوف ىشخ نا امسالو

 سانلا رداقم فراع

 قرف ىذلا مامالا نود هيلع بجو نم ىلع لتتلا کم کالا ا - ١

 نع » ةّما نع ىلأ ىثدح لاق ئرامنألا هللا دبع نب دح اين لمل دلاخ نب دمع ارش - ۰۵

 « ريمألا نم ةطرشلا بحاص ةزن هلل ینلا یدب نیب نوكي ناك دعس نب سيق نأ : لاف كلام نب سنأ



 ماكحإلا باتك - ۳ ۱

 وأ انثدح_لاله نب دی ىادح دلاخ نب ةرق نع- "ناطقلا وه - یح اند ددسم ازم - ۰ ٤ a م ۰۵ ۰ ی 5 ۳ 5 ہو -.
2 2 
 4 داعم هعئاو هّمعب 2 ىلا نأ قول ىبأ نع « رپ

 ® بت

 یآ نع لاله نب , دیح نع “اخ انثدح نسما نب "بوح ایل دح حاجصلا ن ۳1 دبع یو - ۷

 لاق ؟ اذهلام : لاقف 'يموم ىأ دنع وهو - لبج ني ذاع هتاف «دوه مث لسأ ١ الحر نأ سوفا «e قدر

 « ر هرسرو + نا اضف 0 أ ین لاق « دوه مرآ

 ىلا جایتحا ريغ نم هالو ىذلا ی ( هقوف ىذلا مامالا نود هيلع بجو نم ىلع لتقلاب مي ماحلا باب ) هلوق
 ماحلا لاق ( دلاخ نب دم انثدح ) هلوق ‹« لوألا ثيدحلا : ثيداحأ ةثالث هيف ركذ . كلذ صوصخ ىف هناذئتسا

 نب دم , ةراتو « دمع انثدح , لوقي امنو هب حرصي ملف ىلهذلا ىح نب دمع نع ىراخبلا جرخأ : ىذابالكلاو
 نب دلاخ نب هلا دمع نب ی نب دم هن ال هيبأ دج لا هيسن هنأكف < دلاخ نب دم انثد> ر ةرات و هد هبسذيف « هللا دمع

 انثدح دلاخ نب دم ع بطلا ىف رثكألا دنع هجرخآ رخآ ثب دح ىف ابوسنم عقو هنأ هدب ویو : تلق . سراف

 ینافصاا ةخسن ىف وه اذکو « ىلهذلا دلاخ نب دم انثدح » ىليصالا ةباور ىف عقوف « ةيطع نب بهو نب دمت
 ىف فلخ لاقو « روکذلا بهو نب دع نع لهذلا ىح نب دمحم نع روكذملا ثيدحلا دوراجلا نبا جرخأو
 ىف ىزأا لاقو . ىلهذلا هنأ یدنع :لاقف ركاسع نبأ هبقعتو <« قفارلا ةليج نب دلاخ نب دمت وه: ۰ فارطالا 3

 دم ىراخبلا خویش ىف ىدع نب دحأ وبأ ركذ دق : تلق . ءىشإ سيل قفارلا هنا فاخ لوق : « بيذهتلا »
 ديحوتلا ىف عقو هيلا راشأ ىذلا ثيدحلاو « ىموم نب هللا ديبع نع هنع هتياورب هفارع نکس « ةلبج نب دلاخ نبا
 ةقفارلا هدلبل الو . ةدحوملاو ميجلا حتفب وهو « ةلبج هدجل هبسفي ملو طقف « دلاخ نب دم انثدح ه هيف لاق نکل

 هبسنف هنع ىفاسذلا جرخأو « قفارلا دلاخ نب دم ىراخبلا خویش ىف أضيأ ىنطقرادلا ركذ دقو . فاق مث ءانب ىهو
 دمع نع ىراخبلا جرخآ دقو قفارلا ةلبج نب دلاخ نب دمع وه هتجرت ىف یزلا لاقف ةلبج نب دم انربخأ لاقف هدجل
 هبشآ وهو لهذلا وه ليقو « قفارلا وه لبق : « بيذهتلا» ىف یزلا لاقف اثيدح نيعأ نب یموم نب دم نع دلاخ نبأ
 هسفن ىراصنالا هللا دبع نب دم نع ماكحالا ىف (خ) لاقف دوعسم ىبأ فارطأ نم دنسلا اذه نم دلاخ نب دم طقسو
 ىراخبلا نيب نأ خسنلا عيمج ىف عقوام باوصلاو ىنعي « دوعسم وبأ لاق اذك : «فارطالا » ىف ىزملا لاق < هيبأ نع
 م اضيأ « فارطالا » ىف فلخ مزج هو « روكذملا دلاخ نب دمع وهو ةطساو ثيدحلا اذه ىف ىراصنالا نيبو
 هب لهذلا وهو ىح نب دمحم نع بقانملا ىف هجرخأ ىذمرتلا نأ ىلهذلا نع هنوك ديؤيو : تاق . لعأ هاو مدقت
 دمع ىراصنالا اشدح» یزوراآ دز ىبأ ةياور یفو < سکالل اذکم ) یراصتالا هللا ديع نب دمع ان دح / هلوق

 لا نب هللا دبع وهو ءانثدح , ديز ىبأ ةباور ىف ( ی ىنثدح ) هلوق . هابأ مسي ماو مسالا ىلع ةبسنلا مدقف
 ةاكزلا ف ثيداحأ ةدع ةطساو الب یراصن لا نع یراخبلا جرخأ دقو هيبأ مع وه هخيش ةمامث و «سنآ نب هللا دبع نبا
 ًاردب هکشاللا .دوهش ىفو قلخلا ءدب ىفو ءاقستسالا ىف ةدع ىف ةطساوب هنع یورو اهریغو صاصقلاو

 ناك ىذلا يجررخلا ىراصنالا وهو « ةدابع نأ هىزورملا ةياور ىف داز ( دعس نب سيق نأ ( هلوق . اهريغو



 ۱۳۵ ۷۱۵۷ - ۷۱۵۵ ثيدحلا

 دعس بقانم ىف بابلا ثيدح جرخأ هناف « ذاعم نب دعس نب سيق هنأ هوي ىذمرتاا عینصو . جرزفلا سيئر هدلاو

 ةدارا نوكلا ظفل راركت ةدئاف : ىنامركلا لاق هلي ىنلا ید نيب نوكي ناک ) هلوق . كلذب رتخي الف ذاعم نبا

 قرط نم مثديغو معن أو ىلعامسالاو نابح نباو یذمرتلا ةياور ىف عقو دقو . ىهتنا رارمتسالاو ماودلا نایب

 ةلزنم ) هلوق .. ةاورلا فرصت نم كلذ نأ ربظف « علي ىنلا یدب نيب دعس نب سيق ناك و ظفلب ىراصنالا نع

 نم ذفني ال » ىراصنالا نع قوزرم نب دمع نع نايفس نب نسحلا نع ليعامسالا داز ( ريمالا نم ةطرشلا بحاص

 قوزرم نب دمحم نع ثيدحلا جرخأ هناف «ىذمرلا كلذ نيب « ىراصنالا مالک نم ةجردم ةداب رلا هذهو « هرومآ

 نبا مجرت دقو » اهنع تاياورلا رئاس تلخ دقو « هرومآ نم لی امل ىراصنالا لاق , لاق مث « ريمالا , هلوق ىلا

 ثيدحلا نم مهف هنأ ىلع لدي اذهو « هيلع اولخد اذا هاج ىف نيكرشملا نم قطصملا زارتحا , ثيدحلا اذهل نابح

 ركعي نكل ؛ ثيدحلا ىوار ىراصنالا همبف ىذلا وهو « ةبتارلا ةفيظولا لیبس ىلع دعس نب سيقل عقو كلذ نأ

 لاق . ةمامث نع ىلأ ىنثدح ىراصنالا نع ىلا نب دمع نع فلخ نب ميلا انثد> لاقف ىليعامسالا هدازام هيلع

 ةطرشلا بحاص ةلزام هتمدقم ىف دعس نب سيق ناك رل ىنلا مدق ال : لاق سنأ نع الإ هيلعأ الو : ىراصنالا

 هفرصف ءىث ىلع مدقي نأ ةفاخع هيف هعضو ىذلا عضوملا نم هفرصي نأ سيق ىف ام ىنلا دعس ملكف « ريمالا نم

 ظف) لثم ىراصنالا نع ىنثملا نب دمح نع اعيمج ديوس ىبأ نب دمعو ىلعي ىلأ نع ليعامالا هج رخأ مث « كلذ نع

 نبا هجرخأ اذكو : تلق . سنأ نع هنوك ىف كشب ملو : لاق « هرخآ ىف ىتلا ةدايزلا نودب قوزرم نب دم

 نب دمحم هخيش الو مثيلا درفنی ما نکسل ىراصنالا نع نامسلا تذب نبا مدآ نب رشي قيرط نم هحيح ىف نابح

 ىزارلا متاح وبأ انثدح : لاق ىسيع نب دمح نع « ةفرعملا » ىف هدنم نبا هجرخأ دقف « ةروكذملا ةدايزلاب تملا

 نرخأ نم رثكأو و ىراخبلا هيلع رصتقا ىذلا وه ثيدحلا نم هلصو ققحا ردقلا نأكف « هلوطب ىراصنالا نع

 ىف الإ دعس نب سيقل كلذ عقب ملف امتوبث ريدقت ىلعو « ابلصو ىف ددر ىراصناللا ناكف ةدايزلا اأو ؛ ثيدحلا

 امیف ءارلا حتفت دقو نیتمض ىطرش املا ةبسنلاو ءارلاو ةمجعملا مطب ةطرشلاو . امف كلذ عم رمتسي ملو ةرملا كلت

 ةاكزلا ثيدح ىف. هنمو « دنجلا ةلاذر منال كلذب اومس ليقف « مريبك ةطرشلا بحاصب دارملاو « ريمآلا ناوعأ م

 محاللا تيد ىف هنمو دنا نم ءایوقالا ءادشألا مهنال ليقو «لاملا "یدر ئأ « ةميثللا طرشلا الود

 هنمو هرايخ ءیث لك طرش :یرهزالا لاق . اوتام ولو اورفبال نأ ىلع نودقاعتم ىأ « توسل ةطرش طرتشتو »

 تامالع محل نآل اطرش اوم ليقو « ةعقولا دهشتو شرجلا مدقتت ةفئاط لوأ مث ليقو . دنجلا ةبخن مهنال طرشلا

 سال هسفن نالف طرشأ لاقي كاذل مهسفنأ اودعأ مال ليقو « ىعمصألا رايتخا وهو سبلمو ةثيه نم اهب نوفرعي

 تلكشتسا دقو . ةدشاا نم هيف امل مرملا لبحلا وهو طيرشلا نم ذوخأم لیقو « ديبع وبأ هلاق اهدعأ اذإ اذك

 نإ ديج .اذهو : دنع هانعم نال , عاجلا نود ه هلوق نم ذخؤت اهنأ ىلا ینامرکلا راشأف ةجرتال ثيدحلا ةقب اطم

 مأ اصاخ ناك ءاوس هرمأب ج ینلا ةرضع كلذ لعفي نأ هتفیظو نم ناك اسيق نأكف اذه لعو « ةذللا هتدعاس

 . ريغال ىناثلا ثيدحلا هلمتع ىذلا وهو : لاق « ريغ , ىنعي « نود » نوکست نأ لمتحيو : قامركلا لاق « اماع

 نال ءهدعب ثدح اع ىضم ام هيبشت ثيدحلا ىفو . نيينعم ىف « نود » ةمجرتلا ف لمعتسا نوکی نأ مزلرف : تلق

 برق شا دارأف ةيعأ ىن اود ی ن لح اعاوو. اماا نم ل>أ دلع یوبشلا دبعلا ىف ادوجوم نكي مل ةطرشلا بح اص



 ماکح الا باتک - ۳ ` ۳

 هعبتأو هلع هلع یا نآ یسوم ىبأ نع) هلو « الا ثب دا . هن و دپعب مب هپ شف ,:ريعمأ يملا دنع دعس نب سيق لاح

 نم فالجر یعمرو تايقأ « هلوأو دنساا اذه نيدترملا ةر اتتسا 3 مدقت ليوط تب لح نم ةعطق هذه ( ذاعمب

 هعبتأ مث « ىموم ابأ اب تنأ بهذا نكلو » هدارأ نم انلمع ىلع لمعتسنال هلوق دعب هيفو « ثيدحلا « نیرعشالا

 هلوق تا الا ثيدخحلا . اذه دعي انه الع رصتقا یت جلا یهو « دن را 2 لسا یذلا یدوملا 2 هصق هفو . لمج نب ذاعم

 تانغ وهو يشأ هب وهو هل بقل بوو دن هاو یرصت « لاله نب نسحلا نبا نیتدح و مو ةلمبمب ( بوب )

 نم نيدترملا هب السا ىف مدقن هن ال ةعب املا <f ف وهو عضوملا اذه ىوس یراخبلا ىف هل سال و « هب جاجتحالا ۴

 هح رش مدقت دق ( دوم ٠ لسآ الجر نا ) هلوق ۰ ءاذحلا وه ( داخ انثد- ) هلوق ٠ لاله نب ديمح نع رخآ هجو

 دارم مني كلذبو ¢ لتقف 4 صاف د كانه مدقت لق ) هل وسرو هللا ءاضق هلتقأ یح سلجآ ال ( هلوق ٠ .قوتسم كانه

 : لاظب نیا لاق . مال و ىذلا مامإلا ةرواشم كعب الإ داليلا لايع اپمیش ال دودخلا نأ معز نم ىلع درلاو ةححرتلا

 « هيف هل نذأ امف الإ هدي قلطيال ليكولا كح هکح ىضاقلا نأ ىلا نويف وكلا بهذف بابلا اذه ىف ءایلعلا فاتخا
 لقنو ۰ یئتسا ام الإ ءاشالا عی ق رظالا لع هدب قاطيو هی لک 1 فرصتلا هل ىصولا < مریغ لع هکحو

 مساقلا نبا لقنو . هوحن الو داوسلا لماع اهميقي الو « راصمالا ءارمأ الا اپمیقال دودحلا نأ مهنع ىواحطلا

 ی 0 طاطسفلاب الإ ابك سود ف لتقلا ف صاصقلا ماقي الو 2 راصمالا ىلا باج لب هايملا ف دودحلا ماقتال «

 ضوف نم لب : ببشأ لاقو . هنذأتسي ىأ كلذب طاطسفلا ىلاو ىلا بتكي وأ : لاق « رصم ىلوتم لزنم امن وكل

 داعم ثيدح زاوجلا ی ةجملاو : لاطب نبا لاق . ه وح یعفاشاا نعو ٠ هلعفب نأ هل زاج هاشا لامع نم كلذ ىلاولا هل

 رل ىنلا ىلا هرمأ عفري نأ نود دترملا لتق هناف

a؟ نابضغ وهو ىف وأ یمانلا ىضقي له اپ - ۳ ۰ ۰ ."١ 2و 7 ۰ |  

 لة رگ یا نب ن٣ رلا وع تعمد ريم ن كالا دبع انثدح ةبعش انثدح مدآ شرح — ۸

 ین ته ءس 11 ناصع تنا نا ن یفق ال قاب - ناتج ناكو- نبا ىلإ ةرکب وبآ بت «

 « نابضغ وهو نبنثا نيب کس نیضقب ال : لوقي م

 نع» مزاح ىلأ نب سی نع دلاخ نأ ù ”ليعاعسإ و نا دبع ارا لئاقم i 6 شرم بس ۷۷

 "لوسر اپ : اقف تي فا لوسر ىلإ لجر ءاج : لاق یراصنالا دومسم فأ

 لامن «ذئموي هنم ةظعوم ىف اض "دشأ طق هِي ىنا تیار اذ : لاق :اهمف انب لیطب ام نالف لجأ نم ادا

 ةالص نع رخأتأل هاو ىلإ « لا

 « ةجاحلا اذو فيعضلاو ”ريبكملا مسف ناف « رجويملف سانلاب یاصام کیا « نرم نم نإ سان اه.أ ا

 3 ۶ لاو " سو اد مارا 4 2 ارج امرك ۰ بوم ىبأ نب دغ اش - ۰

 « قالك هون 1 رج هک ذن ‹ ضااح یهو اأو واط ها رع ن یا د بان 1 اس فّربخآ



 و

 ۱۳۷ ۷۱۹۰۰۰۷۱۵۸ ثيدحلا

 2 و شما ها ی هر ف و سا ۶ ۾ م مه هلام 4 ۰ ام ل“

 "4 ادب ناف ۽ روطتف ضيع 4 ربع یتح بكس ع 4 اهءجاريلا : لاق م“ هیت فا لوسر هيف ظیدتف

 شوت قد ار
 0 اهقاطيلف اهقاطي نأ

 ثيداحأ ثالث هيف ركذ ۾ اجلا د ییمشکسلا ةءاور ىف ( نابضغ وهو یتفب وأ ىضاقلا ىضقي له باب ( هلوق

 ديغ انه عقو اذك ( هنبا ىلا ) هلوق . روكذملا یوارلا نحرلا دبع دلاو یی ( ةركب وبأ بتك ) هلوق « اهدحأ

 نم هجرخأ ظفالا اذه ریش نکلو لسم ةياور ىف ىم دقو « هللا ديبع هنبا ىلا د ىزا فارطأ ىف عقوو « ىمسم

 « ةركب يأ نب هللا ديبع ىلا هل تبتكحو ىنأ بک , لاق نحرلا دبع نع ريمع نب كالا دبع نع ةناوع ىلأ قيرط

 EE لسم قاسل قفاوم وهو < خلا ىمس دقو هللا ديبع هنبا ىلا هل تيتكو نآ بدك ه ةدمعلا ىف عقوو

 .ىرخأ ةرم هل بتکسف هیخال بتكي نأ نحرلا دبع هدلو رمأو ةرم هسفنب ةركب وبأ بتک هانعم لبق « هنبا و ظفل

 تمام یا تيتكو ع رق 2 اتکسلاب رمآ ىأ ۾ ىلأ بتک , هلوق نأ ربظي ىذلا لب « كلذ نعت الو : تلق

 يال ةرابعلا هذه ناف « تعمس ىنا و بوتكملا نآلا ىف هلوق هديؤيو « ددعتلا مدع لصالاو « اب رمأ ىلا ةباتكسلا

 ول » ةركب لأ لوق ىلع مالكلا ىف مدقت اک ةرصبلاب دلو دولوم لوأ وهو هل ةب ال هناذ  نمحرلا دبع هنبالال ةركب

 ةيلاح ةا یهو « ناتسجسب ضاق رهو د لسم ةياور ىف ( ناتسجسپ نکو ) هلوق ۰ ت6 هم هر مه تشوام ىلع اواخد ۱

ثم أمه دمو حيحصلا ىلع ج و ةلميملا رسک ناتسجسو ۱
 خسرف ةئام نامرك ناو i دما ةبج لا یهو 2 اس ةان

 ىلع وهو ءاتلاو ةيناثلا نيسلا لدب یازب قرجسو یناتسجس اهلا بسنيو ءام ايف سيل ةزافم اخسرف نومیرآ اهم

 دايز ناك : تاقبطلا ىف دعس نبا لاق « نونلاو فلالا ةدايز وأ ةمجملاو ةيللل فرصت ال ناتسجسو « سايق ريغ

 لاق « ناتسجس ةركب ىبأ نب هللا دیبع ىلوو مبعطقأو میفرشو ةركب ىبأ همال هيخأ دالوأ برق قارملا ىلع هتبالو ىف

 هلوق . کحنال نأ » سم ةياور ىف ( نابضغ تنأو نيا نيب ىضقتال نأ ) هلوق ۰ دايز ةيالو ىف ةركب وبأ تامو

 نع یعفاشلا ةياور قو « هاوس قابلاو « دحآ مكميال , لسم ةياور ىف( نابضغ وهو نينا نيب مكح نيضقي ال )

 رک ذن و « نابضغ رهو نينا نيب عاجلا الوأ ىضاقلا ىضقيال و هدنسپ ريع نب كللا دبع نع ةئيبع نب نایفس

 ةلاح محلا نأ ىبنلا اذه ببس : بلبملا لاق . هيلا دنسي ام ميقلا ىلع قلطب دقو « مالا وه نیتحتفب کلا . ةصقلا

 نع ىهنلا هيف : ديعلا قيقد نا لاقو . راصمالا ءابقف لاق كلذبو « عنف قحلا ريغ ىلا الاب زواجتي دق بضذلا

 ها دعو : لاق هجولا ىلع محلا ءافيتسا لصع الف رظنلا هب لتخي ىذلا ريغتلا نم هبيسب لصح ال بضنلا ةلاح محلا

 باقلا هب قاعتيام رئاسو ساعنلا ةباغو نيطرفملا شطعلاو عوجلاك ركفلا ريغت هب لص ام لك ىلا ىنعملا اذه ءابقفللا

 «ئاليقسال بضغلا ركذ ىلع راصتقالا ىف ةمكحلا نأكو « ةنظم ىلع ةنظم سايق وهو « رظنلا ءافیتسا نع هلذش اقاعت

 ىضاقلا ضقيال 0 هعفر كيعس فأ نع فيعض لدیسل لا جرخا لقو . هربغ فاللخ هتمواقم ةءوعصو سفنلا ىلع

 هن اف صنلا هباع لد ىعم طاينقسا وهو« حک نظم لع ةنظم سايق رهو » خیشلا لوقو ¢ نابر ناعبش وهو الإ

 كرتشا |ىنعملا ىهنلا ةلع تناكف ءركفلا هجا ةلاح ىف الإ و ال محلا نآ هم ميف بضفلا ةلاح ملا نع ىبن امل

 ىمفاشأا لاق » عاجلا هانعم قام 4 نملأف هيلع لمتشم هنأ یعع ةلع یمسل بضخل ا فصولاو 3 ركفلا ريغت وهو

 ىرابلا عف ه ٩۳ جاو م
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 فلاخ ول : ( عرف) . بلقلا ريغي كلذ ناف بلقلا لوغشم وآ بعت وأ عئاج وهو م نأ ماحل هركأ : « مالا »ىف
 جارشب یبزلل ىضق مل هنأ مدقت دقو « روما لوق اذه « ةهاركلا عم قلا فداص ١ حص بضغلا لاح ىف مخ

 بالا ىف لو الف 7 هتمصعل هريغ نع ةهاركسلا عفرل هيف ةجح ال نکل « ريبزلا مصخ هبضغأ نأ دعب ةرحلا
 كلذكز , بضفلا لاح ىف یوتفلا زاوج هيفو : ةطقللا ثبدح یف یووللا لاق . اضرلا ف لو < الا
 فاخم ام بضفلا ىف هيلع فاخيال هنال رس هقح ىف هركي الو انقح ىف ةهارکلا عم هنکلو ذفنيو محلا
 سم ذخؤيو « ركفلا نیذت ىلا بضخلا ىف هلوصو لبق ملأ ىف م 6 هنآ لب ع لم : لاق نم دعبأو . هريغ ىلع

 اديقف یوغیلاو نيمرحلا مامإ لصفو « رولا هقلطأ اذكو < ها الو ا بنام نيب قرف ال هنأ قالطالا

 ثيدحلا رهاوظل هتفلاخل هريغ هدعتساو ليصفتلا اذه یابورلا برفتساو « هلا ينا بضذغلا ناك اذا ام ةهاركلا
 هنع ىهنلا توبثل بضنلا لاح ىف كلا ذفنيال ةلبانحلا ضءب لاقو « بضفلا لاح مهلا نع یمن هلجال ىذلا ینعلا و

 و الاو رت وب الف کلا هل نابتسا نأ دعب هيلع أرط بضغلا نوکب نأ نيد موضءب لصفو ه داسفلا ىضتقي ىهلاو

 ثيدح مث عنلا ىلع لادلا ةركب ی ثيد> ىراخبلا لخدأ : ريزملا نبا لاقو « ربتعم ليصفت وهو « وخلا لع
 هقح ىف ةمصعلا دوجول مقل ینلاب اصاخ زاوجلا لعحب نأب عملا قيرط ىلع هنم اهیبنت زاوجلا ىلع لادلا دوعسم یآ
 ودعلا ةدابش ىف لبق م وهو « عنمالاو زاج هلاح لثم ىف ناك نف قحلا ناك امنا هبضغ نأ وأ « یدعتلا نم نمالار

 ثيدحلاب ةباتكلا نأ ثيدحلا قو . هريغو ديعلا قیقد نبا هلاق درت مل ةينيد تناك ناو تدر ةيويند تناك نإ

 روپشلاو « ةزاجالا نع تدرجت اذا موق اهنم عنف ةياورلا ىف امأو « لمعلا بوجو ىف خيشلا نم عامسلاك

 هیفو « هباتك ىف ىفربخأ وأ یبناک وأ ىلا بتك لوقي لب را بخالا قلطي ال نأ ءادالا دنع حيحصلا معن . زاوجلا
 نم هريذحتو هعفني ام همالعإو هدلو ىلع بالا ةقفش هيفو . ىوتفلا ىف هلثم ءىحيو « مياعتلا ىف هليلد عم محلا ركذ
 ( هللا دبع ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا . هنع ملاعلا لأي مل ناو ءادتقالاو هب لمعلا معلا رشن هيفو . ركني ايف عوقولا
 لاق نم موو « مسي مل هنأ ةمامإلا باوبأ نم « مامالا فیفخت باب » ىف مدقت ( لجد هاج ) هلوق . كرابلا نبا وه
 ىف لوقلا مدقتو « قوتسم كانه ثيدحلا حرش مدقتو « لبج ن ذاعم وه نالفب انه داراا ناو بعك ن مزح هنأ

 یهو هتأ ما قالط ىف ربع نبا ثيدح ثلاثلا ثيدحلا . « للعلا باتك , نم « ةظعوملا ىف بضفلا باب » ىف بضفلا
 ىف ريمضلاو « هيلع , ىنييمشكلا ةياور ینو ( هيف ظیفتف ) هلوق . لیلا ديزي نبا وه ( سنوي ) هلوق . ضئاح
 ثودحلا مدقت دقو ؛ ربع نبا وهو لعافلا « هيلع , فو « فوصوملا قالطلا وهو روكذملا لعفلل د وعي « هيف » هلوق

 « قالطلا باتك و ىف احورشم

 ةمهنلاو ثونظلا فّ مل اذإ سانلا رمأ ىف هلمب ك نأ یضاتل یار نم اپ - ٤

 روش ًارمأ ناكاذإ كلذو . فورعملا» كرلوو كيفكي ام یذخ دن ی بلا لاق اک

 تلاق امنع هللا يضر شاع نأ » ”ةورع ىنثدح "یره لا نع وعش ان رمخآ ناتلا وأ شو - ۱
 © و 9 ۶ 5 2 لا ۱ هم

 نأ ىلإ بحأ ءابخ لها ضرالا رهظ لع ناك ام لاو ¢ ۳۹ لوسرا ۱ تل اوف همیب ر نب ع تاا دره ِتماح
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 كس ای حیا
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 . كل او لأ نم أوكي نأ ىلإ أ وای لهأ شرالا روظ لع مويا حبصأ امو 4 كنابخ لما نم اود

 رم لا ۳9

 جرحال : اه لاق ؟ انلبع 24 ىذلا نم يطأ نأ جرح نم لع لیف « كوسم لجر نايفس بأ نإ : تلاق م

 « فو رعم نم 70 نأ كي اع

 فرح نأ لوق ىلا راشأ ( ةمهلاو نونظا فخ ملاذ | سانلا مآ ىف هدو مي نأ ىضاقلل ىأر نم باب ) هلوق

 ةيلسم اال دود اک هللا قوقح ىف و هبلعب ىطشي نأ هل ناو ماذا شرق و هاو 5 نأ ىغا نا هقفاو نمو

 دوشلا نم هععام ةلزنم هنال مع + هتيالو لبق هملعام ناك نا : لاق « ليصفت سانلا قوقح ىف هلو « ةعاسملا لع

 ىضاقلا زاجأ نم لوق هب ديقف « ةمهتلاو نونظلا فخ ملاذا » هلوق ام ا هتيالو ىف هباء ام فال « اح ريغ وهو

 نوكي نأ هبامب ىضق اذإ ةمهتلا هقحلت نأ زوجيف موصعم ريغ هنأب اوتعا اقلطم كلذ اومنم نيذلا نال هل» ىضقي نأ

 هنأ ىلا راشأو « ةمهتلاو نونظلا 3 اهلا فخ مل اذإ ام زارجلا ل فنصملا لءجخل ةدالا تمسك هودع ىلع هقيدص)

 هفلح اذاف ركناف هيلا هتعفر مک . انئاب اتالط هتأرما قلط الجر الثم عمسي نأ ةداملا مسح لجأ نم عاملا نم مزلي

 ةمهتلا یخ ناف « هیلعب هيلع کو هلوق لبقبال نأ نم دب هل نك ملف هب قسفيف مارح جرف ىلع هيدي ب نأ مزا ! فاخ

 لاقو ۾ 0 دنع نوکت ةدابشلا باب » ىف كلذل ديزم قأيسو « رخآ اح دنع هيلع هتدابش ميقيو هعفدي نأ هلف

 فرعي مو قدصلاو فافعلاو حالصلاب ارومشم ؟احل ا نوكي نأ ملعلاب کا زاوج طرش نأ ىدنع 8 ىسيب اركلا

 هل زوج ىذلا اد 0 تب هيف مهتلا ب باسأو ةدوجرم ف و قتلا ۳ نوکت ثبح ةيرخ هيلع ذخؤي مو ةلز ريبكب

 ىذخ . دنهل رقم ىنلا لاق اک ) 1 هخناشم نم هناف هنع كلذ ذخأ ىراخبلا نأكن تلق . اقلط هملعب کعع نأ

 ةصقلا قاس دقو « هبب ۲ لع ةورع نب ماشه قت دي رط نم تاقفالا ىف فا ولا هلصو ظنالا اذه (فور لاب كدلوو كيفكيام

 لوق ريسفت اذه « ارومشم اممآ ناك اذا كلذو , هلوقو ةورع نع ىرهزلا قيرط نم ظفللا اذه ريغب بابلا اذه ىف

 . ةبتع تذب دنه ةسق ركذ مث: هذخأب رومأملا ءىثلا روهشااب دارملا نوكي نأ لمتحيو « اقلطم هملعب ىضقي لاق نم

 « هیلع مالکلاو بقانلا ةا ةزيدلا ف مدقت أ بحآ اغ .لفأ ضرالا ربظ لع نك ام ) هلوق
 زاوج ىلع هب لدتسا نم لالدتسا نايب هيفو « تاقفنلا باتک , ىف روکذلا ثيدحلا هنمضتام حرش مدقتو

 نأ ىضاقلل زاجأ نم ا لاطب نبا لاق . بئاغلا ىلع محلا ىلع هب لدتسلا لوق درو هلعب احم لا كح

 1 نایفس يآ ةجوز ابنأب هبمل 11 ام ةقفنلا بوجوب اهل یضق 2 هناف بابلا ثب دح هملعب مسي

 ءابذك نوکست دق دا « هیاءام نقیتب هنال ةداپشلا نم ىوقأ هيلع نأ رظالا ثيح نمو « ةنيب كلذ ىلع سمتلب

 كادهاش ر ىرضحلل لاقو . معأ ام لقي ملو« معآ ام هل ىضقأ ع) و ةللس مأ ثيدح ی هلوق عنم نم ةجحو

 هبلع ىلع ليو هاش ام مدحآ ؟ع نأ ءوسلا ةاضق نم ىثخي الو « كلذ الا كل سيلو , هيفو « هنیم وأ

 3 ولف ةداهشلا قيرط ىلع ناك ءاضقلا لبق ماحلا هباع ىذلا ناب لصف نم جتحاو « ةمهتلاب اقلطم عنم نم جتحا

 هل مدقت دقو ءدحاو دهاشب ا لاك نوكيف اض و « هريغ ىلع هاوعدب ىضق نم ةلزاع راصف هسفن ةدارشب مکسخ هب

 نم هعام نيب قرفی ملو « عمسأ ام رن ىلع هل ىضقأ امئاف , ةلس مأ تیدح قف ءاضقلا لاح ىف امأو رخآ ليلعت

 8 ءاضقلا ةبالو ق كاملا ع e هد باب « ٤ ملا كا 6 بماذملا ليصفت نا 4 عادم وأ دهاش

٤ 



 ٠ ماكحالا باتك 4۳ ش ۱۶۰

ESل ا ا  FEEد ل  

 6 لاه هصش م اا مکا زا رج جت>ا ىراخ .x ! نأ كلذو , بابلا دوعا لاطب نیا صض رد م: راما ن .1 لاقو

 ءابثا ا 5 زن ىّتفملا مالکو اب مه جر سن > هنا 4.8 ل الد ال ن 1 كاذ بقعتب نأ حراشلا ی ملل ناكف

 بتا ۱ ميضعل باجأ دقو : لاق . ناكمالا خم هواغز ہم | إل ناج كح ك ك i هنأ ترق نأ لات هنأكف < قفتسملا

 ىف ركذ ام متل هنا هيلع دري نکل «هيلع » هظفل ليزنت بجيف « مارلالاو مكحلا تم ل ىلا لاوحأ نم باغالا

 مكح ىلع 4 00 سالا نو فیکس 9 أبنم م الا ةدعّملا هذه عل م / هي | رمالا رماظ لو 3 55 ماع هنأ لاه هصو

 و دص ع هعالطا و ۽ خال اب اهر ما م اف دص !عب مل ول هناق 6 لعل هو ىعدأ امو : تاق . ؟ هیلو ۳۹
 رع

 1 ةرهاصملا نم ترکذام ر كل نأ ل ة نم 0 لع هعالط | دد وب و <« مع قيس نم د» لو هاوس نم نود یو لاب

 ىأ الو > ذخ ا7 الثم لاقل | و تاک ول هز لو لعاب هو قنکاو هيب ںی نایفس دآ هجوز ۳ او لبق هنالو

 ملا نا لاو مش » بئاغلا ىلع ءاذقلا باب 2 ۴ هلو رم ان س 3 مکحلا لع لد € ىذخ 2 هلو رمالا هخیصو

 معأ هللاو لاق اذك « نيعم ںیغ هب موكحلا نأ عقاولاو « هب موكحلا ةفرعم ىعدتسال اکح ناك ول : اضيأ

 ماع قیضب امو تلد نم زوج امو : موت ىلع قدا مثلا یس - ۵ هیاع يش امو كلذ یم روح امو «موتطا طلا له ةدارشاا ۳

 یفالا ىلإ ىفاقلاو « ولامع ىلإ کاملا باتكو

 م ل راج ويا < له  نإ: ل م دودحلا ىف الإ زئاج ؟ بات“ : سابلا ضءب و لام اذه نأل ئاج ویف اط لتقل ناك نإ : لاق م ملا ىف الإ ئاج ک احلا باتک : سايلا_ضعب لاق

 بتكو ٠ دودحلا ىف هلماع ىلا "رم بتکد قو . دحاولمعلاو أطخلاف « ”لققلا تبث نأ دعب الام راص اعاو « هر

 متالاو "باتکسلا فرع اذإ زئاج یفاقلا ىلإ ىفاقل باك, ميهاربا لاقو ء ترك نس ىف زیزعلا دبع نب رمح

 ميركللا دبع نب ةيواعم لاقو هوم رع نا نع یو رب و « ىضاقلا نم هيف |« مونا باتکسلا يحن يلا ناكو

 ةلالبو سنأ نب هللا دبع نب ةمامثو نسحلاو ةيواعم نب ساياو ةرسعبلا یفاق یلعب نب تلا دبع ”تدبش نقل

 ريغب ةاضقلا "بک نوزيمي روصنم نب ابتو ةدبه نب يماعو یلسألا ةدب ر ن هللا دیعو ةدر ىبأ نا

 لوأو « كلذ نم جرا سلف بهذإ : هل لبق روز هنإ باقكساب هياع ءىج ىذلا لاق ناف « دوهششلا نم رضحت

 ررګ بب 5 بع ۳ دح ما وا أ ا لاقو ۰ تا ليع و 0 'ىلول يبأ نا ةنيبلا ىضاؤلا باتک ىلع لأس نم

 ةفوكلاب وهو اذكو اذک نالف دنع ىل نأ ةنيبلا ه دنع تقأو ةرصبلا ىضاق سنأ نم یموم نم باتكب ”تنج

 هنأل اهمفام لب م ةيصو ىلع فرش نأ ةهبالق وأو نسما و : هزاجأذ ن٣ رلا دبع نب مماقل هب نا

 .برح او دوت نأ امإ و عبحاص اود نأ امإ : بيخ _لهأ ىلإ لِي ىنلا بةك دقو . روج اهيف لمل ىرديال

 ت © قدك دي 32 3 ّ ۳ ۴

 يل مشا الف امف رعت اللو ) دیغان امفرع نإ : رتسلا نم مارال ىلع :دارشلا يف يره زلا لاقو
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 امل : لاق كالام نب سنأ نع » ةدانق تمعس لاق ةرعش اند رّدْنغ انث دح راشب ن دم 5ك ها م

 نم اخ مع ىبنلا داف, (موتخم الإ اتك نوءرقيلال مهنإ : اولاق مورلا ىلإ بنكي نأ علل یبلا دارأ

 « لا لوسر “دم : هشقنو « هصیبو ىلإ هرظنآ یناک ةضف
 ةلمب «موکحا » یریشکسلا ةياور قو « ةانثم مث ةمجعمب راكالل اذك ( موتخلا طخلا ىلع ةدابمشلا باب ( هلوق

 طخ هنأب ىأ طلا ىلع ةدابشلا حصت له هدارمو « لاطب نبال ةظفالا هذه تطقسو « هب موکسحا ىأ فاك مث

 نأ دیرب ( هيلع قيضي امو كلذ نم زوج امو )ەلوق طخلا ىلع ريوزتلا مدع ىلا برقأ هنال موتخلاب ديقو « نالف

 الف اقلطم كلذب لمعي الو « قوقحلا عيضتف اقلطم كلذ عنمبال لب « ایفنو اتايثا يمعتلا ىلع نوكي ال كاذب لوقلا

 ىلع درلا ىلا ريشي ( ىضاقلا ىلا یضاقلاو ةلماع ىلا ؟احلا باتكو ) هلوق ٠ طورشب ازئاج نوكيف ريوزتلا هيف نمؤي

 هعم ثحبلاو هلاق نم نایب قأيسو , ک احلا باتك , و , ىضاقلا باتك , ىف اهرم ما و طلا ىلع ةدايمشلا 00 نم

 اذه نال زئاج وهف طخ لتقلا ناك نأ : لاق مث « دودحلا ىف الا | زئاج احلا باتك : سائلا ضءب لاقو ( هلوق ٠ هب

 ةمضاو ةيفدحلا نم كلذ لاق نم ىلع یراخبلا ةجح : لاطب نا لاو 5 ( لتقلا تبث نآ دعب الام راص اعاو < همز لام

 کال دنع توبثلا دعب الام ريصي امناو رمالا لوأ ىف دمعلاو أطخلا نيب قرف الف لتقلاب باتکلا زي ملاذا هنال

 یآ ةياور ىف ( دودحلا ىف هلماع ىلا رع بتک دقو ) هلوق ٠ ةيوسنلا رظنلا یضتقاف لاملا لا 18 اعر اضيأ دمعلاو

 ورم نبا لاقيو ىلعملا نبا وهو ةمومضم ءار فلالا دعبو ةفيفخ محب « دو راجلا ىف » یمشکلاو ىلمتسملا نع رذ

 ىلا عجر مث بحصو لس دق روکذلا دوراجلا ناكو « هبقل دوراجلاو ارشب هعا ناك لاقيو « ىدبعلا ىلعملا نبا

 نب هللا دبع قيرط نم قازرلا دبع اهجرخأ نيرخبلا ىلع رمع لماع نومظم نب ةمادق عم ةصق هلو « اب ناكف نيرحبلا

 ركسف برش ةمادق نأ لاقف ريع لع سيقلا دبع ديس دوراملا مدقف نوعظم نب ةمادق رمع لمعتسا لاق ةعيبر نب رماع

 جاجتحا ىفو « هيلع ةريره یو دوراجلا ةداهشو ةمادق مودق ىف امه وامب ةدقلا ركذف « كلذ ىف ةمادق ىلا ريع بتكف

 ةرصبلا دوراجلا لوزتو « دودحلا رخآ ىف مدقت دقو « حی اهدنس و دحلا هدلج و هبلع ربع در یو ةدئاملا ةيأب ةمادق

 ركب وبأ هلصو ( ترسك نس ىف زيزعلا دبع نب ريع بتكو ) هلوق ٠ نيرشع ةنس رمع ةفالخ ىف دههشتساو كلذ دعب

 رمع ىلا بتك ,لاق هيبأ نع قيرز نب مكح نع كرابملا نب هللا دبع قيرط نم تايدلاو صاصقلا باتك , ىف لالخلا

 یضاقلا لا ىضاقلا باتک : مهاربا لاقد ) هلوق . « ترسك نس ىلع لجر ةدابش هيف زاجأ اباتك زيزعلا دبع نبا

 ناكو) هلوق مهاريا نع ةديبع نع سلو نب یسع نع ةبيش يأن با هلصو ( متاحلاو باتكلا فرع اذا زئاج

 ناك » لاق ةزع ىلأ نب یسیع قيرط نم ةبيش ی نب ركب وبأ هلصو ( یضاقلا نم هيف ام موتخلا باتکسلا زيي ىعشلا

 دهشیال » لاق ىعشلا نع رخآ هجو نم قازولا دبع جرخأو « یضاقلا نم هثیج موتخلا باتکلا نيجي یعشلا ىنعي 8

 قح ىف ىناثلاو ىذاقلا لإ یضاقلا نك ناك اذا لوالا نأب مرتب عیجو « رکذب یح متاخلاو باتكلا فرع ولو

 ةيواعم لاقو )هلو نآلا لا رغ یا نع رثالا اذه ىل عقي مل : تلق ( هوحن رمع نبا نع ىوريو ) هلوق . دهاشلا

 هلاق ‹ کم قيرط ىف لض هنال كلذب ىم « ةليقث مالو ةمجعم داضي لاضلاب فورعملا وه ( ىنقثلا مي ركسلا ديع نبأ

 e ناكر E وبأو نيعم ناو دمحأ هقثوو « ىرصملا ديعس نب یغلا درع
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 نب كالا دبع ) ترضح ىأ ( تدبش) هلوق . هنع هفنصم ىف عيكو اذه هرثآ لصو دقو « یدراطعلا هاجر ابآ كردأ
 نب ديزب لبق نم اهترام] ىلو امل ةرصبلا ءاضق هالو ةريبه نب ديزي ناكو « ةقث یعیات ئيللا وه ( ةرصبلا ىضاق يلعب

 نا هر او + ءاضنلا لع رهو تام + لاو ورا ناجحا قو نع كلذ ركذ :.ناورم و كلا هع
 « زيزعلا دبع نب ربع ةفالخ ىف تامو نسحلا لبق ايضاق ناك هنأ دعس نبا ركذو < موف ةئام ةنس تاقثلا ىف نابح

 كلذ دعب ءاضقلا ىلع تامو هالو ىذلا وه ةريبه نبا نأو دمتعلا وه ةبش نب رمع لوقو « نسحلا دعب باوصلاو

 ىلوو ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ هلزعف كلملا دبع نب ماشه ةفالخ ىلا شاع لب لاقيو « ثالث وأ نيتنسب ةئاملا دعب

 ءاكذلاب فورعملا فزملا وه ةيناتحتلا فيفختو ةزمهلا رسکب ( ةيواعم نب سايإو ) هلوق ۰ سنأ نب هللا دبع نب ةمام

 هلو فنم هعانتما دع اهيلع ربع لماع ةاطرأ نب ىدع هالو زيزعلا دبع نب ربع ةفالخ ىف ةرصيلا ءاضق ىلو دق ناكو

 نب هللا دبع انثدح ةشئاع نب هللا دیمع انثدح : لاق « ءاضقلا بدأ و ىف ىسياركلا هركذ ام اهتم « رابخآ كلذ ىف

 تدجو ول هل ليق « كلذ دلقتأ ال : لاق « انل رتخا هلثاو ابأ اي ةيالولا نم عشتما امل سايال اولاق : لاق یسیقلا رمع
 ءرايخ كناف هل ليق « معن : لاق ؟ اضر ناك اذإ لب نأ هل ىضرتو ليق « معن : لاق ؟ هب ريشت تنكأ هاضرت الجر

 نسحلا ىلوف ىدع ردابف « زيزعلا دبع نب ربع ىلإ سابا بک رف امهنيب عقو مث : تلق . لو یتح هب اولازپ ملف« اضر

 كلذ ركذ « ءاضقلا نسحلا ةيلوت ىف هعنص قفويو ساب] هنع هركذ ام ىدع ىلع ركني رع بتكف « ءاضقلا ىرصيلا

 ىبأ نبا وه ( نسحلاو ) هلوق .عيمجا دنع ةقث وهو « ةئامو نيرشعو نيتنثا ةنس سايإ تامو « ةبش نب ربع

 نسحلا تامو « انركذ امل اهريمأ ىدع هالو ةفيطل ةدم ةرصبلا ءاضق لو ناكو « روبشملا مامالا ىرصبلا نسحلا

 ءاضقلا ىف بان « ةقث ًايعبات تاكو « روپشلا ىوارلا وه ( سنأ نب هللا دبع نب ةمامثو ) هلوق ۰ ةئامو رشع ةنس

 تس ةنس ىرسقلا دلاخ هالو كلا دبع نب ماشه ةفالخ لئارأ ىف ًاضيأ ةرصبلا ءاضق لو مث « ةدرب ىلأ نع ةرصبلاب
 ىبأ نب لالبو ) هلوق . كلذ دعب ةمام تامو « ةدرب ىبأ نب لالب ىلوو « عسل ةنس ليقو رشع ةنس هلزعو ةئامو

 نم اهترمإ ىلو اا ةرصبلا ءاضق هالوف ىرس#لا هللا دبع نب دلاخ قردص ناكو «یرعشالا ىسوم ىلأ نبا ىأ ( ةدرب
 نما رمع نب فسوب هلتق نأ ىلا ايضاق لزب ملو ءايضاق | ريمأ ناكف « ةطرشاا هيلا مضو « كلا دبع نب ماشه لبق

 سبح ىف تام هنا لاقيو « ةئامو نيرشع ةنس ىف كلذو «لالب مینمو هلامعو ادلاخ بذعو « دلاخ دعب ةرمإلا ىلو ا

 نيلجرلا نا لوق ناك هنا لاقيو « هماكحأ ىف ادوم نكي لو ؛ اددحاو اثيدح ىذهرثلا هل جرخآ دقو « فسوي

 . ةديرب نب هللا دبعو ) هلو ٠ لماكلا ىف دربلا سابعلا وبأ كلذ ركذ « هل ىضقاذ ىلق ىلع فخأ امهدحأ دجأف ىلإ نامصتخيل

 ىلع وهو تام نأ ىلا ةئامو ةرشع سة ةنس ناماس هيخأ دعب ورم ءاضق ىلو ناكو « روبشملا ىعباتلا وه ( یلسالا

 «یرسقلا دلاخ وخآ وهو ناسارخ ید ىرسسقلا هللا دبع نب دمآ ةيالو ىف كلذو . ةئامو ةرشع س# ةن اهئاذق

 ليقو ةدحوملا حتفب وه ( ةدبع نب رماعو ) هلوق . ةتسا بتكلا ىف اذه بيصخلا نب هديرب نب هللا دبع ثيدحو

 ىراخبلا ىف نم عيمجو « ءاي ةدايزو ةدحوملا رسكب ةديبع اضيأ هيف ليقو « نيبجولاب الوكام نبا هركذ انوکسپ

 یفوکلا سايإ وبأ ىلجبلا وه رماعو « كيرحتلاب هناف « ةيزجلا باتك و ىف هركذ مدقاا ةدبع نب ةلام الإ نوكسلاب

 وبأو غفار نب بيسملا هنع یورو دوعسم نبا نع ةياور هل نیم ال ءامدق نم وهو « هريغو ناعم نبا هقثوو

 ىجانلا ىأ ( روصنم نب دابعو ) هلوق ۰ رو هرم ةف و کا اب ءاضقلا ىلو ناو ¢ یاسلا لر ها دح و 5 قاح)
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 لوآ هنأ ةيش ن رب رکذو » تارم سمخ ةرصبلا ءاضق لو : دواد وبأ لاق « ىرصي ةيلس ابآ یکی ميجلاو نونلاب

 « ورع نب ةيواعم لوو هلزع ةبيتق نب اسم ىلوو لزع ابلف « ةريبه نب رب نب ديزي ررر ةتس لو

 لاقيو « كلذ ببسب هوفعضف سلدیو ردقلاب یرب داع ناکو ؛ روصنم نب دابع داعأو <« سم هافعاف ینعتسا مث

 نوزیج ) هلوق ٠ ةئامو نيسمخو نيتلثا ةنس تامو « 50 یراخبلا هل قلعو « ةعب رالا ناسا ىف هی دح و « ريغت هن

 ميج هرخآو ةمجعملا نوکسو ملا حتفب وهو « جرخلا سلف » هلوق ىنعي ( خلا دوپشلا نم رضحم ريذب ةاضقلا بتک

 دوهشلا نم ةءاربلا ىلع لدي ام امإو « ةدامشلا لطبتف لبقي اع ةنيبلا ىف حدقلاب ام كلذ ةدبع نم جورخلا بلطأ

 یضاق ىليل ىبأ نب نحرلا دبع نب دمع وه ( ىليل ىنأ نبا ةنيبلا « ىضاقلا باتك ه ىلع لأس نم لوأو ) هلوق ٠ هب

 ةئامو نيعب رأو نام ةنس تامو ديزي نب ديلولا ةفالخ ىف ىنقثلا رع نب فسوب نمز ىف اپل و « اهمامإو ةفوكلا

 ثيدحلا ىف اماف  هئاضق ىف حدع ناك : یجاسلا لاقو . هظفح ءوس لبق نم هثيدح فعض ىلع اونا « قودص وهو

 معي نأ ىرملا لفغأو « ةبرالا نئسلا ىف هثيدحو « هثيدح نم “لإ بحأ لبل ىلأ نا هقف : دحأ لاقو . ةجحب سيلف

 لعأ هنأ عم الصأ هدصب روكذملا هللا دبع نب راوسل مج رتي نأ لفغأ اک « ىراخبلا قيلعت ةمالع « بيذبتلا» ىف هل

 ةلمهملا حتفب ( هللا دبع نب راوسو ) هلوق . الوصوم 0 هل جرخي مل نم انه مجرکسلا دبع نب ةيواعم هركذ نم لكل

 روصتلا هالو « اهيقف ناك : تاقثلا ىف نابح نبا لاق < مك ىنب نم رينعلا ىنب ىلإ ةبسن ىردنعلا وهو واولا ديدشتو

 راوس هديفحو « نيسمخو تس ةئس ةدعقلا ىذ ىف تام نأ ىلإ | ماضق ىلع قبيف ةئامو نیا مالثو نامت ةئس ةرصبلا ءاضق

 تامو « ةثالثلا نئسلا ىف هثيدحو « قرشلا بناجلاو دادغيب ةفاصرلا ءاضق لو هللا دبع نب راوس نب هللا دبع نبا

 ريغصتلاب ( هللا ديبع انثدح ) هلوق . نيكد نب لضفلا وه ( معن وبأ انل لاقو ) هلوق . نيتئامو نيعيرأو سمخ ةئس

 امو « يعن ىفأ ريغ ايوار هل تيأر ام « نوک وه ىاز اهدعب ءارلا رسک ۾ ةلمبملا نوكسو ملا ما ( زرع نبا )

 نم باتکب تّيج ) هلوق ٠ شالا اذه هنمضت ام ىلع هتجرت ىف ىزالا دزب م رثالا اذه ىوس یراخبلا ىف هل

 بوبأ نب محلا ةيالو ىف ةرصبلا ءاضق لو ناكو . روهشملا ىعباتلا كلام نبا ىأ ( ةرصبلا ىضاق سنأ نب یموم

 تناكو « ةرصيلاب رضنلا هيخأ دعي تام : تاقثلا ىف نابح نبا لاقو « ةتسلا بتكلا ىف هثيدح ةقث وهو « قققثلا

 دبع نبا ىأ ( نجرلا دبع نب مساقلا هب تخ ) لوق . ةئامو مست وأ نام ةنس ىرعبلا نس رس | ةافو لبق رضنلا ةافو

 , زيزعلا دبع نب ربع نمز ةفوكلا ءاضق ىلع ناكو ةقث : ىلجعلا لاقو « نمحرلا دبع ابأ ىنكي ىدوءسملا دوعسم نب هللا

 رباج الإ ةباحصلا نم قلي ل : ىنيدملا نبا لاق . ىعبات وهو « الاص ةقث ناكو « ارجأ ءاضقلا ىلع ذخأي ال ناكو و

 : هلت . هب لمعو هاضمأ ىأ یازو م ( هزاجأف ) هلوق ٠ ةئامو ةرشع تس ةئس تام هنإ لا و « ةرس نا

 الو نالدع نادهاش « یضاقلا ىلا یضاقلا باتکب , دبشي نأ یوتقلا ةمنأ لوق ىف طرتشپ : ةمادق نبال ىنغملا ىف عقو

 هطخ فرعي ناك اذإ : اولاق مبنأ یرینعلا نسحلاو راوسو نسجلا نع ىكحو « همتخو یضاقلا طخ ةفرعم نكت

 ء ةنيبلا لأس نم لوأ هنأ راوس نع یراخبلا هلقئام فالخ وهو : تلق . روث ىلأ لوق وهو « هلبق همتخو

 هركو ) هلوق ۰ مدعب نف نيمباتلا نم راصمالا ةاضق نم ىراخبلا مركذ نم رئاس ةمادق نبا مركذ نم ىلإ مضنيو
 لعافلاو هلوأ حت ( دیش نأ ) هلوق ٠ ءارلا نوكسو ميجلا حتفب ىرجلا وه ةبالق وبأو « ىرصبلا وه.( نسما

 ناسح نب ماشه ةياور نم ىرادلا هلصوف نسحلا رثأ امأ ( امف ام عي ىتح ةيصو ىلع ) هلوق . دهاشلا ىأ فوذ<



 ماكحألا باتك - ۲ ١

 قیرط نم روصتم نب ديعس هجرخأو . فرعتال نم ىلع دشت الو  كيلع أرقت ىتح ةيصو ىلع دبشتال : لاق هنع

 قيرط نم اعيمج نا نب بوقعيو ةبيش ىبأ نبا هلصوف ةبالق ىبأ رثأ امأو . هوحن نسحلا نع ديبع نب سنوي

 اف ام لعب ىتح ال : لاق « ةفيحصلا هذه ىف ام ىلع اودهشا لوقي لجرلا ىف ةبالق وبأ لاق : لاق بويأ نع ديز نب دامح
 نم ىدوادلا قفاو دقو . روكذملا عاملا ف ببسلا نایب ةدايزلا هذه قو . اروج ايف لعل : لاقو بوقعي داز

 اذإ اهنأي نيتلا نبا هيقعتو . انفام فرعي ىح ةيصو ىلع دیشیال هنأ باوصلا وه اذه : لاقف لوقلا اذه ةيكساأملا

 سيلف هب لمعي هادع امو « هدر عرشلا کج بجوأ اذإ هدر ىلع رداق احلا نآل « لمحتلا عمي مل روج اهيف ناك

 بغرب سانلا نم اريثك نأ روجلا هجوو : لاق .هب دیشی ام لوجلا عناملا او « لمحتلا نم اعنام اف روجلا ةيشخ

 ىنلا بتك دقد ) هلوق . ءافخالا ىلع ًارمتسم هلاح نوكيو دامشالاب طاتحيف توميال نأ لاتحال هرمأ ءافخإ ىف

 لبس ن هللا دبع لتقو ةصيخو ةصلوح ةصق ىف ةمدح ىبأ نب لوس ثيدح نم فرط اذه ( خلا سيخ له ىلإ 7

 « هلامع ىلا کام ا ةباتك باب » ىف ظفللا اذهب ىقأيو « ةماسقلا باب , ىف تايدلا ىف یفوتسم هحرش مدقت دقو ۽ ریخت

 اهتفرع نا ) هلوق ٠ هئارو نم ىأ ( رتسلا نم ةأرملا ىلع ةداهشلا ىف ىرهزلا لاقو ) هلوق ٠ اباب نيرشعو دحأ دم

 اهاري نأ طرتشيال هنأ هاضتقمو « هوحنب ىرهزلا نع ناقرب نب رفعج قيرط نم ةبيش ىنأ نب ركب وبأ هلصو ( دهشاف

 ا ) هلوق ٠ « تادابشلا باتك , یف هيلا ريشأ فالخ كلذ و « ضرف قيرط ىأب اهفرعي نأ ىنكي لب داهشالا ةلاح

 ليوطلا نايفس یبا ثيدح حرش ىف هنايب مدقت © تس ةنس ىف كلذ ناك ( مورلا ىلا بتكي نأ هل ىنلا دارأ

 ذختاف ) هلوق . هنيعب لئاقلا مسا فرعأ مل ( اموتخم الإ اباتک نوءرقيال مهن اولاق ) هلوق ٠ ىحولا ءدب ىف روکذلا

 . ىلع ةداپشلا : ماكحأ ةثالث اهراث آب ةمجرتلا هذه هتنمضتام ةلمجو « سابللا رخاوأ ىف یفوتسم هحرش مدقت ( خلا امتاخ
 عيمج زاوج یراخبلا عينص رهاظو . باتکسلا ىف ام رارقالا ىلع ةدامشلاو « ىضاقلا ىلا یضاقلا باتكو , « طلا

 ركذت اذا الإ ةطخ ىأر اذإ دهاشال زوجتال ةدابشلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا : لاطب نبا لاقف لوألا كلا اماف « كلذ

 مايأ ىف هلم لعف دقو « اباتک بتك ءاش نمو امتاخ شقتنا ءاش نم هناف ‹ دیشب الف اهظفحال ناك ناف « ةداشلا كلت

 ةدابشلا كلام زاجأو + نوداعي مو قاب دېش نم الإ اپ ىلاعت هللا لاق دقو « هلتق ببس ىف ةروكذم ةصق ىف نامثع

 الام فلاخ : ىواحطلا لاقو . كلذ ىف كلام لوقب ذخآ ال : لاق هنأ بهو نبا نع نابعش نبا لقنو « طخلا ىلع

 لوق ىلع ةدامش تسيلو طلا هبشي دق طلا تأل ء اذوذش كلذ ىف هلوق اودعو كلذ ىف ءابقفلا عيمج

 تعم“ : لاق لجر ىف كلام لاق دقف « أطخ طخلا ىلع ةدابثلا : ثراحلا نب دمت لاقو . ةنياعم الو هنم

 دعبأ طخلاف : لاق . هدبشأ نا الإ هتدابش ىلع دمشیال : فذق وأ هتأرما قلط وأ انالف لتق انالف تيأر لوقي انالف

 : محلا دبع نب هللا دبع نب دست لاقو « قوما دامشتسا ةقيقحلا ىف طخلا ىلع ةداپشلاو : لاق « فعضأو اذه نم

 سانلا ثدح : كلام لاق دقو . روجفلا نم ابورض اوثدحأ دق سانلا نال « طخلا ىلع ةدامشلاب انرهد ىف یضسال

 كلام ىأر مث یضاقلا مهاخ ىلع ةدابشلا نوری یضم ايف سانلا ناك دقو . روجفلا نم اوثدحأ ام وحن ىلع ةيضقأ

 بدأ باتك » ف یسیارکلا ىلع وبأ لاقو . روبمجا قفاوت ةيكلالا ةمنأ نم ةعامج لارقآ هذبف زوال كلذ نأ

 ميماعأ ىلع كلذ لكشي ىتح طخلاب طخلا نوشي باتکسلا ناف « مهل رظن ال موق طخلا ىلع ةداهشلا زاجأ هل « ءاضقلا

 هيف ارظن قدأو یضم نع رشلا لا ةعراسم رثكأ مو مدعب ءاج نم فيكف رصعلا كلذ ىف اذه ناک اذاو « ىهتنا



 ثيدحلا ۷۱۹۲ ٤۵ \

 « زاوجلا ىلا رولا بهذف « ةاضقلا بتك » ىف اوفلتخا : لاطب نا لاقف ىناثلا جلا امأو « هيلع اموجه رثكأو

 دعب الإ الام رصي 0 هنال یوق ةبفنا ىلع یراخبلا هب جتحا یذلاو « یعفاشلا لوق رهو « دود ا ةيفاحلا ىثتساو

 هل ىنلا نال «ثيدحلا نم ةرهاظ هيف مهتجح كلذ ةزاجإ نم نيعباتاا نم ةاضقلا نع هركذ امو : لاق لتفلا توب

 نیاو را"وس هيلا بهذام ىلع راصمالا ءابقف عمجأ مث : لاق . هباتك ىلع ادحأ دبشأ هنأ لقني ملو كوللا ىلا بتك

 نع عفان نب هللا دبع ىور دقو . لاومالاو ءامدلل طيتحاف داسفلا نم سانلا لخد ال دوبمشلا طارتشا نم ىليل ىلأ

 همتخ ىلع دیزب اف «باتکلا لجرلل بتكيل یضاقلا نا ىتح ميتاوخلا ةزاجإ ميدقلا سانلا سم نم ناك : لاق كلام

 ىضاقلا دبشأ اذإ !وفلتخا : لاطب نبا لاقف تلاثلا محلا امأو . نيدهاشب الإ لبقيال راصف اومبتا ىتح . هب لمعيف

 : ىعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو « كلذ زو : كلام لاقف « هيف ام امبف”رع الو امهلع هأرقي مو هبنک ام ىلع نيدهاش

 نم ضرغلاف هباتك هنأ رقأ اذإ مالا نأ كلام ةجحو : لاق < انلع ام الإ اندبش امو ۷ ىلاعت هلوقل زوج ال

 سانلا رومآ نم یضاقلا دنع تبثي دقو « هيلا « یضاقلا باتک , اذه نأ هلا بوتکلا ىضاقلا لعب نأ هيلع ةدامشلا

 ادبشي نأ اضيأ كلام زاجأ دقو : لاق . الثم هيف طرف ام ىصوملا ركذ اذإ ةيصولاك دحأ لك هيلدي نأ بحي الام

 كلذ ىف ةجحلاو « باتکلا اذه ىف امب هرارق] ىلع دبشن احلل نالوقبو « ىوطملا باتكلا ىلعو ةموته لا ةيصولا ىلع

 : یواحطلا لاقو . نئسلاو ماکحالا ىلع ةلمتشم یهو ۽ ابلح نم ىلع اهأرقي نأ ريغ نم هلاع ىلإ تل ىنلا بتك

 امئاو « مهلا بتكي نأ دارأ ل هنوكل ةمئاق هيف ام ةجحلاف اموشخم نكي مل اذإ باتكلا نأ سنأ ثيدح نم دافتسي

 وأ ناك اموتخم ةجح « ىضاقلا باتك » نأ ىلع لدف « اموت ناك اذا الإ باتكلا نولقبال مهن مطوقل متاخلا ذختا

 راک الاف «هب لمعلا هل موكحما هنم بلطيف kl هطخ ىضاقلا یرب نأك درجلا طخلاب محلا ىف فاتخاو . موتخم ريغ

 وأ ماحلا زرح ىف بوتكملا ناك نا : ليقو ؛ ىعفاشلا لوق وهو دهاشلا ىف اک ةعقاولا ركذتي ىتح محي نأ هل سيل

 هنأ نقيت اذا : ليقو « الف الإو ركذتي مل ولو زاج ةداهشلا وأ کا هنم بلط نأ ىلا لمحت وأ هيف كح ذنم دهاشلا

 نع ةياورو دمو فسوي نأ لوق وهو بهاذملا لدعأ طسوالاو , ركذتي مل ناو ةدامشلاو کا هل غاس هطخ

 دوصل حراشلا ضرعتي مل : رينملا نيا لاق . دمحأ نع ةياورو كلام لوق لوالاو « هعابتأ نم رثک ابحجر دمحأ

 مؤاعد « باتكلا  نومضم نا : لوقي نأ لئاقلو مورلا ىلا قلم ىنلا باتكب طخلا ىلع لدتسا ىراخبلا نال بالا

 دنع هناف طخلا درجمب میمزلپ ملف « هيلا اعد ايف هقدصب عطقلاو ةزجعملا توبثل رهتشا دق سأ كلذو مالسالا ىلإ

 رتاوتلاب انورقم طخلا نومضمب لصح معلا نأ ىلع لدف اءامجإ نظلاب هيف ىنتكيال مالسالاو اذظ ديفي امنإ هب لئاقلا

 علطا نوكي نأ لمتحي دق باتكلا لماح نأ عم « راذنالا ىف ديك وتلاو ةركذتلاك باتكلا ناکف « باتكلا ىلع قباسلا

 ةلأسمو « باتكلا لماحل ةيحاصملا لالا نئارق عم مولعملا هرمأ ىلع ةدمعلا نأ قحلاو . هنیلبتب رمأو هيفام ىلع

 " ىلا ىضاقلا باتك » نيبو طخلا ىلع ةداپشلا نيب قرفلاو : لاق « طخلا درجم ءافتكالا ىف ةضورفم طخلا ىلع ةدابشلا

 دیو لا لاتحا دعبل ىناثلا ىف هرودنو لوألا ىف لاتحالا قرطت ىناثلاب لئاقلا نم لقأ لوالاب لئاقلا نأ ىف « یضاقلا

 لع هللاو مهباونو ةاضقلا نيب ايف هب لمعلا عاش كلذلو « ةعجارملا نكمت ثيح امس الو ىضاقلا ىلع

 ؟ ءاضقلا لجرلا 'بجوت بأ یم تبسي - ٦

 ىرإبلا عض ۰ ۱۳ ج ۱۹ م



 نمت ىتاآب اورتش الو « سالا اوشن الو ؛یوما اومیتتیال نأ ماكسحلا یل هللا ذأ : "نسلا لاقو

 نع كاضوف ىوملا ميت الو "قلاب سانلا نيب کمان « ضرألا ىف ةفيلخ كانا ان دواداب ) أرق 2 اليلق

 اياز انا )ل ارقو . ( بالا موب اوسا اب "دی دش باذع م فا لوس ق نيذلا نا. هللا لوب
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 اوافذحت سا اع راپحالاو تروي اب رئاو او داه نذل اوَدْمَأ نيالا نويبنلا اهم ج رونو یده امف ةار وتلا

 ۶ تك | نمو « الیاف ان يتاآب اورقشت الو نوشاو سانلا اوشن الف « ءادمش هيلع اوناکو هللا باتک نم

 ناکح ذا ناياسو دوادو) أرقو ةا للا باتکن ماوم دوما : اوظفحتسا ام (نورفاکلا م كنئاوأف هللا لزا

 دی (العو اك انینآ الكو نایلس اهانمّرفف « ندهاش 'مهكسحل انکو موقلا مك هيف تقف ذا ثارحلا ىف

 ملعب اذه ىلع ىنثأ هناف اوكه ةاضقلا نأ تيأّرل نی ذه رمأ نم هللا ركذامالولو « دواد لِي مو نابلس

 ةط نهم ياقا أطخأ اذا "سخ : زيزعلا دبع نب رع انل لاق ركز نب محازم لاو . هداممجاب اذه ردعو

 لا نع الوث الع « ایل « افيفحت « اهلح ؛ امم نوكي نأ : ةو هيف تناك

 بحاص یسا ركلا ىلع وآ لاق . ایضاق نوکب نأ قحتسي ىتم ىأ ؟ ( ءاضقلا لجرلا بجوتسي ىتم باب ) هلوق

 نم نيلسملا نيب ىضقي نأ سانلا قحأ نأ افالخ فاس نم ءاملعلا نيب لع ال : هل « ءاضقلا بادآ باتك » ىف ىعفاشلا
 )2 اهر ال اظفاح هللا لوسر ناسإ اااع > هماكحأ رثكأب lle « هللا باتكل ام را « هعروو هملع و هقدص و هل طو ناب

 لزاونلا ی علل ميقسلا نم حیحصلا فرعي نیس ات ءابقف لاوقأو فالخلاو قافولاب اااع« ةباحصلا لاوقأ اذكو

 مث ةنسلاب مث نآرقلاب هبشأ هدجو اة اوفلتخا ناف « ةباحصلا هيلع قفتا ام لمع دج مل ناف نئسلاف دمي مل ناف باتكلا

 اظفاح نوكيو « عروو لضف عم مه ةرواشملاو معلا لهأ عم ةركاذملا رثک نوكيو ۽ هب لمع ةباحصلا رباكأ یوتفب

 لعن انک نإو اذهو : لاق مث ىوهلا نع الئام القاع نوكي نأ دب ال مش ¢ موصخلا مالک امف 3 هج رف و هنطب و هناسلل

 . ميلضفأو مباكأ نامز لک لهأ نم بلطي نأ بحي نکلو « تافصلا هذه عمج دحأ ضرالا هجو ىلع سيل هنأ

 بيبح نبا لاقو . كلذل الهأ سانلا هارب نأ لب كلذل الهأ هسفن ىر نأ ءاضقلا بابحتسا ىف ىنكي ال : بابملا لاقو

 فقي عرولاب هن ال « عروو لقعف لع نكي مل ناف بیبح نبا لاق . « القاع املاء ىضاقلا نوكي نأ دبال , كلام نع

 طرشال هنأ ىلع اوقفتاو : ىبرعلا نبالاق : هدجب مل لقعلا بلط اذإو هدجو ملعلا بلط اذا وهو « لأي لقعلابو

 ىضاقلاو : لاق . ةيألا ( مكيلع هافطصا هللا نا لاق لاما نم ةعس تؤي لو  لاعت هلوق لصالاو ءاينغ نوكب نأ

 اينغ نوكي نم ةيلوت ناك جاتحاو لاملا تيب نم عنم اذاف لالا تيب ىف هانغ نال اينغ الإ عرشلا م ىف نوك ال

 ةيسنلاب هلاق اذهو : تاق هلوانت زوج الام لوانتا ضرعت» نم ةنظم ىف ريصإ هنال « اريقف نوكي نم ةيلوت نم لوأ

 نع الإ ىضاقلا ۴ ةيروكذلا طارتشا ىلع اوقفتاو ءلالا تاب نم ءىش هل لصح ال هنأب معلا عم « هدوأب موقیام



 ۷ ۷۱۹۲ ثيدحلا

 مرومأ اولو موق حلفآ ام» حیحصلا ثيدحلا روب+لا ةجحو « ريرج نبا قلطأو « دودا اونثتساو « ةيفنحلا

 لاقو ) هو . لاجرلا لفاح ىف امس الو صقان ةآرلا ىأرو ىأرلا لاک ىلا جاتح یضاقلا نالو  مدقت دقو « ةأرما

 انم هللا تابآب اورتشپ الو سانلا اوشخ الو یوما اوعبتيال نأ ماكحلا ىلع هللا ذخأ) هژوق ٠ ىرصبلا وه ( نسحلا

 رونو ىده امف ةاروتلا انلزتأ انإ 3 أرقو# € باسحلا موي - ىلإ - ضرألا ىف ةفيلخ كانلعج انا دواداي ل أرق مثاليلق

 عبق درر ار داود ٩م دارا : تلق ( نورفاكلا م كئلوأف هللا لزنآ اج مک ل نمو س هلوق لان

 نعىهنلا نأ ىلإ ةراشإ ارمأ ىهانملا هذه ىلع قلطأو ركذام ة ةيفب ةدئاملا ةي نمدارأو 4 "هللا ليدس نع كلضيف ىوملا

 مزال نمو ؛ هللا ةيشخم رمأ سانلا ةيشخ نع ىهنلا فو « قحلاب مكحلاب رمأ ىوحلا نع 8 ىف « هدضب رمأ ءىثلا

 هنأ ىلإ ةراشإ ةلقلاب نملا فصو امناو , هيلع تادام عابتاب رمالا هتايآ عيب نع ىهنلا قو « قحلاب مكحلا هللا ةيشخ

 هللا باتك نم اوعدوتسا : اوظفحتسا ا ) لوق . ایندلا هتوحام عيمج نم ىلغأ هناف ضودلل ةبسذلاب هل مزال فصو

 اب ىأ € هللا باتك نم اوظفحتسا ام ۷ ىلاعت هلوق ىف لاق , ةديبع بأ ریسفت وهو « ىلمتسملل اذه تبث ( ةيآلا

 ذا ناملسو دوادو » روكذملا یرصبلا نسملا ىأ ) 1 رقد ) هلوق ۰ هاب هتعدوتسا اذک هتظنحتسا « اوعدوتسا

 ظفاحلا ميهاربا نب دمع ةياور نم « معن بال ءايلوآلا ةيلح ه ىف الوصوم هانيور « اهرخآ ىلا ثرحلا ىف ناكحي

 نارع وه ماوعلا و اند ىطساولا ناملس نبا وه دیعس انثدح لاق « دمحم نزو ةلمبمو ةدحوم عب رگ فورعلا

 دمخ ) هلوق . مهیا دبع ماكحلا ىلع هللا ذخأ ىتعمو « هرکذف یرصیلا نسحلا ىلأ نا وهو نسحلا نع ةداتق نع ناطقلا

 ىيمششكلا ةياور ىف « تيأرل ه هلوقو « ناعلسو دواد ىنعي (نيذه رمأ نم هللا رکذامالولو « دواد ميمو ناملس

 همومع ىف لخدف « رفاک هللا لزنأ ام مكحي مل نم نأ ناتيضاملا ناتبآلا هتنمضت ا ىنعي « اوكله ةاضقلا نأ تبورا »

 ةبالاب لدتساف « ءىطخلاو دماعلا لمش) 4 هللا ليبس نع نولضب نيذلا نا 0 ىلاعت هلوق اذكو « ءىطخلاو دماعلا

 هبلع ببسب ىأ « هللعب اذه ىلع ىنثأ هنافأ» هلوقب كلذ ىلا راشأف « دماعلاب صاخ ديعولا نأ ثرحلا ةسو ىف یرخالا

 یا نبأ ريسفت ىف هضعب اتي ورو . هداهتجاب اذه ةمجعملا لاذلا حتش رذعو « هب مكحلاو مكحلا هجو همهفو هتفرعم ىأ

 ديمح نع ةيلس نب داح قيرط نم ضعبأ ىلع موضعي ديزي اعي ىل وصلا ىلامأ قو ىرونيدلا ركب ىنآل ةسلاجلا ىفو متاح

 نسحلا ىنعي . دیعس ايأ اب : لاقو ساب يف لاق یضقتسا نيح ةي واعم نب ساب] ىلع نسحلا عم انلخد : لاق لی وطلا

 ات ىف وهف ىوحلا عم 0 00 رانلا ىف وهف أطخأف دهتجا لجر : ةثالم ةاضقلا : نولوقب روكذملا ىرصبلا

 أرقو اذه لاق نم 5 درام نامل أ ہن نم كيلع هللا صق اف نا : نسحلا لاقف ةنج+لا ىف وبف باصاف دهتجا لجرو

 مث هبط دواد مدي 3 هب أ وس ها نایلس دمخ : لاق < ( نيدهاش - هلوق ىلا - ثرحلا ناكحذا ناملسو دوادو 3

 دواداي ١ الت مث مث ادحأ هل ۵ اوشخمالو ىوح لا هيف و ال و ان هب اوريشيال نأب ادع ماكحلا ىلع ذخأ هللا نأ : لاق

 « ةديرب ثيدح نم نئسلا باحعأ هجرخأ سايإ هيلا راشأ ىذلا ثيدحلاو : تلق . ةبالا رخآ ىلا 4 ةفيلخ كانلعج انا

 طاها هنأ ايتو ی نسل و هوان كما و هه ترا اف لع ريغب یضق ثلاثلا مدنع نكلو
 لوزن رظتني الو ماک> لا ىف دمتي نأ ىننلل نأ ىلع ةصقلا هذهب لدتساو « باوبأ دعب ًاطخاف دهتجا نم مكح یتأیسو

 صخام ىحولاب اهي ىضق ناك ول هنآل « اعطق ةروكذملا ةلأسملا ىن دهتجا دروام ىلع مالسلا هيلع دواد نال « ىحولا

 زاجأ نم لدتساف ؟ هداهتجا ىف أطخلا د زوج له دج نأ ىنلا زاجأ نم فاتخا دقو . هنود اهمبغي ناملس هللا



 هنأ داهتجالا منم نم باجأو ه أطخلا ىلع رقي مل هداهتجا ىف أطخأ ول هنأ ىلع ناقيرفلا قفتا دقو . ةصقلا هذ. كلذ
 ناماسو دواد ىلع تضرعف تقفتا ةعقاولا نأ اهرهاظ اماو < 0 الو دعجا دواد نأ ىلع ليلد ةيآلا ىف سيل

 لقنلا لهأ هركذ امب كلذب كسم نم ىلع درب و « ءىثب دواد اف ضقب و اك O ناسا سقف

 « ىرصبلا نسحلا لوق رين لا نا بقعت دقو . اکح اعيمج امهنأ روکذاا نسحلا رثأ نمضت دقو . ةعقاولا هذه ةروص ىف
 1 ىف اهعمج ( العو اکح انیتآ الكو إل لاق دق ىلاعت هللا نأ كلذو «دواد قحل اصقن هيف نأب دواد مذي مو

 دواد نأ ةعقاولا ىف 00 : لاق . ةموصخلا لصفب ماعلا ىلع داز صاخ ملع وهو « میفلاب ناملس زيمو « لاو
 ةعقاو ىف وأ اماع نوكب ن نأ € العو اکح انیتآ الكو ١ ۷ ىلاعت هلوق واخي الو « حاصلا ىلا دشرأ ناماسو و مكحلا تابع

 ء أطخأ اذا دهتجلا رذع ليبق نم نوكي الف لعلاو ملا اف دواد ىلع ىنثأ نوكي نيريدقتلا لعو » طقف ترحل

 هذه ىف رخأ ىلاعت نوكي الف ةعقاولا ريغ ىف نك ناو , بیصم ريغ نظ وه امتاو الع الو اک سيل أطخلا نال
 فرض هب جاجتحالاو بقل هموهفمو ناماس ميهفتب نيخأ هنأ هتياغو « أطخ الو ةباصاب دواد نع ابصوصخ ةعقاولا
 لمأت نمو : تلق . هب قاب ام برتكسف ا ناملس صخ امناو « دود نود ناملس !,مهف لاقي الف
 نسل لوق ىنعم نوکیو « أطنلاو دمعلا ىف ال ةبولوألا ف ناك نیک نيب فالقخالا نأ هل ربظ ةصقلا قالقام
 یضر رمعل عقو دقو حجارلا قیرطلا ىلع هراصتقال « دواد مذي ملو ٠ حجرالا قيرطلا هتقفاو ۳ ناملس دمح و
 با دارأف « ان ویدو ءام هل الام فلخو تام ةياحصلا ضعب نآ 1 « یاملسا عقد نت هنع هللا

 ماتيال رفوتیو ءافلا نم مبنويد اوضبقي ىتح ىضاقتلا اوروي ناب رمع ماضرتساف مهل نیدلا ءافو ىف لاما عيب نریم
 لیصفتلا اذه لعو . عيبلا نم میعتم ال اوعتتما موضحا نأ ولو . هرظن نم كلذ نسحتساف ۽ لاا لصأ ىفوتملا

 ناملسو دوادل تعقو ىلا ةصقلا حرش ءايبنالا ثيداحأ ف مدقتو . لعأ هللأو منغلاو ثرخا باح 2 ةصف لیفت نکم

 اع برش ام دواد < هيجوتو < كلذ ىف ناملسو دواد =f فالتخاو امهادحإ نا بئذلا ذخأ نیا نيتأرملا ىف

 اهسفن ىلع لمحت اهنأب تمهتا ىتلا ةأرملا ةصق ىف دومشلا نيب ةقرفتلا ىف ةثااث ةصق امل تعقوو . ةصقلا هذه ىف انه ركذ
 نيب قرف مث ناملغلا نيب اهتصق لثم روصف مالغ وهو ناملس دمعف « اجرب دواد صاف « كلذب ةعيرأ املع درشف
  ةمئان یهو ضربلا ءام اهربد ىف بص ىلا ةأرملا ةصق ىف ةعبار ال تعقوو « اهنع أردف اوفلاختف مهنحتماو دوبشلا
 یوشف «ىنم وهف الو ضيب وبف عمتجا ناف ءاملا كلذ یوشی : ناملس لاقف « ابمجرب دواد صف تنز ابن ليقو
 ء اليل تعر ىأ منفلا هيف تشفن اينع مهثرح ناك : لاق قورسم نع حي دنسإ قازرلا دبع جرخأو . عمتجاف
 متخلا اوذخأي نأ مهيب ىضقأ نکسلو « ال : ناملس لاقف ربا هوربخاف نايلس ىلع اورف « مل غلاب دواد یضقف
 هجرخأو . مبمنغ مهيلع اودر ناك اک داع اذإ ىتح « مهثرح ىلع ءالؤه موقيو اهتءعفنمو ابفوصو اهنبل مهل نوکیف

 نع رخآ هجو نم یاو هيودرم نبا هجرخأو دوعسم نبا نع قورسم نع هيف :لاقف نيل رخآ هجو نم ىربطلا
 من اوذخ : لاقف ناملس هللا اهمهغف « متغلا | وذخأ نأ دواد ىضق : ةداتق نع رمعم نعو « نسح هدنسو دوعسم نبا

 دهاجم نع حيجن ىبأ نبأ قيرط نم دي نب دبع جرخأو .لوحلا ىلا ابفوصو اهدالوأو اپلمر نم جرخام علف
 مه ثرحيو اهتباعر مييلعو ثرحلا لهال امابلأو منخلا ةرحب ناملس >ê ثرحلاب منغلا باقر دواد ماطعأ : لاق

 نب ىلع قيرط نم ةصقلا ىرطلا جرخأو ٠ مهمنغ نوذخأيو هلهأل عفدي مث لک موب ةئيبك نوكي ىح سىس منغلا لهأ



 ۱14 ۷۱۰۱۲ ثيدحلا

 ةيطع نع قوعلا قيرط نمو . هوحن رکذف انل رکذ : لاق ةداتق قیرط نمو « هوحن سابع نبا نع ةفيلخ نع ديز

 ملا بحاص نم هلف « ماع لك هنم جرخ ام هبحاص ىلع ین ال ثرحلا نإ ناملس لاق : اهيف لاق نكلو سابع نبا نع

 قدرط نرم هودم نبا جرخأو تبصأ دق : دواد لاتف فرح نم قونسب ىتح اهفوصو اهدالوأ نم عسي نأ

 مهلا ريصي ام لثم منذلا تدسفأ ام ةمق نأ ناملس لع ليق : نيتلا نبا لاق . لوألا وحن سيق نب فنحألا نع نسحلا

 له ىلع نأ یضق مس ىتلا نأ طئاح ىف تدعفآ ىلا ءار اا ةقان ةصق ین درو : ًاضيأ لاقو . افوصو اہل نم

 ناماس عرش فالخ اذه « هتميق نام ىأ اپلمآ ىلع هناض لیللاب ىثاوملا تدسفأ یناا ناو « رابنلاب ابظفح طئاوملا

 نا قوعلا ةياورو : تاق « ةميغلا افرعي ىتح زوال هنأ روپشلاغ تدسفأ ام ةميق نع د عفدلاب ايضارت ولف : لاق

 لاقو ) هلوق . ةفلانع نيعرشلا نيب نوكي الو « الو نيا نا لقن ام باوج اف الو < لاکشالا عفرت ةظوف تناك

 لاقب و قوكلا وه . رحم نزو ءافو ىازب ( رفز نبا ) ةلمهم ءاح فل الا دعب و یازلا فیفختو ملا مضي ( محام

 سم) هلوق . لداعلا روهشملا ةفيلخلا ىأ ( زيزعلا دبع نب ربع انل لاق ) هلوق ۰ لسم هل جرخأ ةقث محام ىبأ نب محازم

 « ةلصخ م هنع هلو « ینیمشکسلا ريغ نع رذ ىنآل اذك «ءاطلا دی دشت و ةبجعلا ءاخلا مضب (ةطخ نم ىضاقلا أطخأ اذإ

 ةلمبملا داضلا نوكسو واولا حتفب (ةصو) هلوق ۰ ىنعمب ام و نيقابلا ةياور ىف اذكو «ةلمبملا داصلا نوكسو هلوأحتفب

 غيص نم رهو هامآ رسکو ءافلا حتفب ( امیف ) هلوق . روكذملا ىضاقلا لا ریسفت ( نوكي نأ ) هلوق ٠ ابيع ىأ

 ىف ةلخاد هقفلا ةلصخ نال ىلوأ لوالاو < امقف » ىلمتسملا ةياور ىف عقوو « اضيأ ءاما نيكست زوجو « ةغلابملا

 هلوق كلذ قانب الو ماقتنالا ىلا ردابي الو هيذؤي نم ىلع ىضغي ىأ ( املح ) هلوق ۰ دعب ةروكذم ىهو للعلا ةلصخ

 ناك اذا هناف مارحلا نع فعي ىأ ( افيفع ) هلوق ٠ هريغ قح ىف ىناثلاو هسفن قح ىف لوألا نآل « ابيلص , كلذ دعب

 ةبالصلا نم ةدحوم ءابو ةلمبم داصب ( ابيلص ) هو . لهاجلا ررض نم دشأ هررض ناك افيفع نكي مو املاع

 هيب اي الو لطبملا نم قحلا قح صاختسيو « ىوهلا عم لي الو قحلا دنع فقب اديدش ايوق ىأ « ميظع نزوب

 نأ لاتحال « هريغ هل اركاذم ملعلا نم هرضحتسيام عم نوكي ىأ ةدحاو ةلصخ ىه ( ماعلا نع الوئس املاع ) هلوق

 ىف دعس نب دمو دابع نب دابع نع نئسلا ف روصتم نن ديعس هلصو رثآلا اذهو . هدنع ام ىوقأ وهام هل ربظب

 لهأ نم دفو هتفالخ ىف زيزعلا دبع نب مع ىلع اتمدق لاق رفز نب محازم انثدح , لاق امهالك نافع نع تاقبطلا

 نب رع نع یراصن الا ديعس نب ىحي هاورو « أطخأ اذإ سمخ : لاقو « هسأو انيضاقو اندالب نع انلأسف « ةفوكلا

 نع ىريبزلا دمحأ وه یدسالا هلل دبع نب دم نع تاقبطلا ىف دعس نب دم ًاضيأ هج رخأ رخآ ظفاب زيزعلا دبع

 هيف نوكي یتح ايضاق نوكي نأ ىضاقلل ىغبنيال : لاق زيزعلا دبع نب رمع نع ديعس نب ىع نع ىروثلا وه نايفس

 بابحتسا ىف ءاجو « سانلا ةمالم ىلابيال « ىأرلا ىوذ ريشتسي « هلبق ناك اب مع «میلح « فیفع : لاصخ سمخ

 نم ةقيثولاب ذخأي نأ هرس نم : لاق ىعشلا نع ديج دنسب نايفس نب بوقس جرخأو . دايج راثآ ةراشتسالا

 ۱ ريشتسي ناك هناف ء ربع ءاضقب ذخ الف ءاضقلا

 ارج ءاضقلا ىلع دأ ىضاقلا حرش ناكر . اهیلع نيلماملاو کالا قزر بسا - ۷

 رع و ركب وبأ لک أو « ها رتدقب دوم وفا لک أي : ”ةشئاع تلاقو



 ماكحالا ناك 1 0 5 ۰ ۵ ١

 ù ج ا نبا 2 0 رتا 5 ی رخآ ”ىرهزلا ن ع بوعد | ريخأ ناكا وأ ا بس ۳

 1: ۳ 4 لات هتفالخ ىف ی له مرد هنأ ”هريخأ ”ىدمكلا نب نأ د لبيع نأ ١ ”ه ريخأ یا دوع نب و

 ىلا رام : ۳ اقف 6 ىلإ : “اف 1 اهتهرك املا ”تيطعأ اذا 3 ةلاعأ سافلا لاعأ ن٥ یل كنا ذأ 1

 : مع لاق . نیلسلا ىلع ةقدَ یلاع نوكست نأ "دیراو « ريع انأو ادبعأو اسارفأ ىل نإ : "تاق ؟ كلذ

 « ىم هيلا رقفأ هطعا : لوفأف ءاطملا ىنيطمي مللي ا لور ناکف « تدرأ ىذلا تدرآ تاك ىلا «"لءفتال

 نم كءاج اف « هب "قدصت و ةلومتف مدح : ب ىنلا لاقف « ىم هيلا رتفآ هطعأ : ”تلقف الام رم ىناطعأ ىتح

 تاق همين الف الإو " هذنغ  لئاس الو فرشم ريغ <تنأو لاما اذه

 ناک : لوقي " ره# تعمس ) لاو رم 0 هللا دبع نأ نا در۶ ع نب لاس ی لح : لاق يرعزلا ۽ نعو سس ۱۳۱۱۹۶

 هيلا رق د وه نم هطعأ : تاقف الام 7 ةرم یناطعا ی « یم هيلا نقفأ هطعأ زر لوفأف ءاطملا ینیطعب غلط يبلا

 هد لئاسالو فرشم ريغ تنأو - لاما اذه نم َكءاج اف ء هب "قدصت و ه4ومتف هذخ : لب یبلا لاف « یم

 « كن هديت الف ال امو
 تاب نم مامإلا هبت رام قزرلاو « لوعفلا ىلإ ردصلا ةفاضإ ] نم وه ) اهيلع نياماعلاو مالا قزر باب ) هلوق

 ءاطعلاو ¢ لاملا تاب نم ةقزتر ملا رېش لك مامإلا هجرخ ام قزرلا : یزرطابا لاقو نيملسملا خاصم موم لالا

 ىلع ىأ اهيلع نيلماعلا قزرو ىأ ؟احملا ىلع افطع « اييلع نيلماعلاو ه هلوق نوكي نأ لمتحيو ماع لك هج رخام

 مو تاقدصلا ةيآب قزرلا ذخأ زاوج ىلع لالدتسالا ديرب ةباكحلا ىلع | دروأ نوكي نأ لمتحيو « تاموكحلا

 ىلا روما بهذ : ىربطلا لاق  تاقدصلا امنإ ١ هلوق دعب نيكاسملاو ءازقفلا ىلع مهفطعل امل نیقحتساا ةلمج نم

 ته رک فلسلا نم ةفئاط نأ ريغ ¢ هحلاصع مال نع ملا لعشر هن وکس ۱ 0 ىلع ة 0 رجالا ىضاقلا ذخأ زاوج

 ماعلا لهآ دنع ءاضقلا ىلع قزرلا ذخأب نآ یضاقل ساب ال : یسارکلا ىلع وبآ لاقو . كلذ عم هوم رک مو كلذ

 د مم موق كلذ هرك دقو « افالتخا ۳ مع ال راصمالا ءابقؤ لوف وهو « مثدعب نمو 1 احیصلا نم ةيطاق

 هيبما ىلاعت هلوقل باستحالا ىلع لوم لصالا ىف هنأ ةهاركلا هجو : بلبلا لاقو . همرح مم ادحأ ملعأالو

 نم هيف لخدب المل و « هيبنل هللا هعضو ىذلا لصالا ىلع هيف رمالا ىرحب نأ اودارأف )ا رجأ هيلع ملأسأ ال لق 2

 ازئاج لالحلا نم ذخالا ة هبج تناك اذا ءاضقلا ىلع قزرلا ذخأ : 0 هريغ لاقو ۰ سان لاومآ لع ليحتيف هقحتسرال

 ذغ وب لالا ناك اذإ مرحو « امرج كرتلا لوالاف ةءش كانه تناك اذإ امأو « اعروت كرت امن كرت نمو « اعاج)

 ہے م ذخآلا ناوج یفف لاما تیپ بيغ نم امآو : امارح بلاغلا ناك اذا فلتخاو « هجو ريغ نم لالا تيما

 اشفو 3 طورشلا ءاغلإ ىلإ زاوجلاب لوقلا رج دو >> ل طرش هزاجأ نمو « فاللخ نيك احتملا

 ( ًارجأ ءاضقلا ىلع ذخأب ىضاقلا يرش ناكو ) هلوق . ناعتسملا هللاو ازإ رذعت ثيحب راصعالا هذه ىف كلذ

 ؛ اليوط ًارمد ةفوكلاب هدعب نمل ی ىضق مك رمع هالو « ةفوكلا يضاق ىفوكلا یمخنلا سبق نب تراخا نإ جرح 5



 ثيدحلا ۷۱۱۳ - ۷۱۱ ۱ ١6

 دقو نيناعلا لبق تام « ةبح هل نإ لاقيو . مالسالاو ةيلهاجلا كردأ مرضخم ةقث وهو . كلذ ىف رابخا "اع عم هلو

 قورسم ناك » ظفلب یمشلا نع دلاج قيرط نم روصنم نب ديعسو قازرلا دبع هلصو رثآلا اذهو . ةئاملا زواج

 نبا هلصو : تلق ( هتلامع ردقب ىصولا لكأب ةشئاع تلاقو ) هلوق ۰ «ذخأي عرش ناكو « ًارجأ ءاضقلا ىلع ذخأب ال

 تلاق © فورعلاب لكأيلف ًاريقف ناک نمو ره ىلاعت هلوق ىف ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قي رط نم ةبيش أ

 ( رو ركب وبأ لكأو ) هلوق . هنم لكأي نأ اجاتح ناك نا هحلصي ام هيلع موقي ميتيلا لام ىلاو ىف كلذ هللا لزنآ

 وبأ فلختسا ال » تلاق ةشئاع نع ةورع نع بأ * نبا قيرط نم ةبيش ىلأ نب ركب وبأ هلصوف زكي ىنأ رثأ امأ

 رمح ةصق هيفو ثيدحلا « نیلسلا ىمأب تلغش دقو « ىلهأ ةنؤم نع رجعت نكت مل یتفرح نأ ىوق مع دق : لاق ركب

 نیلسلل فرتحيو لاملا اذه نم ركب ىلأ لآ لكأيسف , هتشو « هجولا اذه نم عوببلا ىف ىراخبلا هدنسآ دقو

 يأ نبا هلصوف رمع رثأ امأو . « هسضن لام ىف یرتحاو ءلالا نم هلهأو وه لكأ ىلو امل رع نأ » هيفو « هيف

 لاق : لاق ةدحوم اهدعي ءارلا دیدشت و ةمجعلا داضلا حتفو ملا مضيف برضم نب ةثراح قيرط نم دعس ناو ةبيش

 « فورعملاب تلكأ هيلا ترقتفا ناو تکرت هنغ تينغتسا نإ « ميلا ےق ةلزنم هللا لام نم ىسفن تلزنأ ىلا و ريع

 : رمح لاقف - اهيفو ةصق رکذف - ربع بابي انك د لاق ثفدحالا نع حيمص دنسب ىسيباركلا جرخأو . حرص هدنسو

 سيل شيرق نم لجرك یلایع توقو ىتوقو ‹ ظيقلاو ءاتشلا ینلجو « رمتعأو هيلع جحأ ام : لحتسأ ام ؟رخآ انأ

 لو لثم هلع ردقف ناك ناو « ىنبجعبال : دمحأ نعو < معلا لهأ رثكأو یعفاشلا صخرو « میلفسآ الو مالعاب

 وه « ءار اهدعب ملا ردكو نونلا حتفب ( رم تخأ نبا ) هلوق . هيلع راجئتسالا زوال هنأ ىلع اوقفتاو « میل

  هنع ظفح و نيكد تس هلع ىنلا نامز نم كردأو «دودحلا ى اب رقآ نم وام هرکذ مدقت « روهشلا یناحصا)

 هلوق ٠ ديبل نب دوم لیقو « عیبرلا نب دوم لیقو « ةنيدملاب منم تام نم رخآو « اتوم ةباحصلا رخاوأ نم وهو

 ف مسأو . شيرق نايعأ نم ناك . ىرماعلا ىشرقلا سمش دبع نب سيق ی نبا ىأ ( ىزعلا دبع نب بطب وح نا )

 ؛ هنس نيرشعو ةئام نبا وهو ةرجحلا م نيسمخو عبرأ ةنس ةنيدلاب هتافو تناكو , مالسالا ديمح ناكو « حتفلا

 نامزب ديرأ نإ هنال اقيقحت كلذ متي الو « ازوجت مالسالا ىف نيتسو ةيلهاجلا ىف نيتس شاع هنأ هيلع قاطأ نم وهو

 ةمالسا نمز وأ « نيسمخو اعيرأ هيف شاع نوكيف ةرجملا وأ « نيتسو اعبس اف شاع نوكيف ةثعبلا لوأ مالسالا

 نأ ) هلوق ۰ ىرخأ هئاغلإو ةرات رسکسلا نيج ةقيرط ىلع قالطالا ىلإ برقأ لوآلاو « نعیرآو اتس نوكيف وه

 دب ةمادق لاقيو , هدج نادقوو رع هيبأ مسا لاقيو ست دبع نب نادقو نب هللا دبع وه ( ىدعسلا نب هللا دبع

 نم ىؤل نب صاع ىني نم ًاضيأ وهو « ماع ن
 لسح نب كلام نب رصن نب دودبع نبا ره سم ديعو « نادقو

 نيسمخو عبس ةنس ةنيدلاب هللا دبع تامو » دعس ىنب ىف اعضرتسم ناک هابأ نآل ىدعسلا نبا هل ليق امئاو « شيرق

 الإ ىراخبلا ىف هل سيل و « ىوقأ لوالاو ربع ةفالخ ىف تام لب لاقيو « نينس ثالث هنع ىوارلا بطي وح دعب

 ٠ ىدعاسلا نبا نع ديعس نب رسب نع جشالا نب ريكب نع ثيللا ةياور ىف سم دنع عقوو دحاولا ثيدحلا اذه

 اذه ًاضيأ لسم جرخأ : هيبفت . ظوفحا وهو « یدعسلا نبا نع , لاقف ريكب نع ثراحلا نب وربع هفلاخو

 قسب ملف « رمع نع ىدعسلا نب هللا دبع نع ديزي نب بئاسلا نع ىرهزلا نع ثراحلا نب ورمع قيرط نم ثيدحلا

 دیع نب بطيوح دتسلا نم طقسو 3 ها نع رمع رب هللأ دع نب ملاس ةياور قايس ىلع لاحأ لب هما
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 یا سس یی ست سا بیست ا

 ىف یزعلا دبع نب بطیوح تبثأف فلخل اعبت « فارطالا » ىف ىزملا موو «یدعساا نباو بئاسلا نيب ىزعلا
 نم ءىث ىف كلذ سيلو , فلأ ةدايزب « ىدعاسلا نبا , هتياور ىف عقو هنأ معزو « ملسم :ةياور ىف دنسلا
 لسم دنس نم بطيوح طوقس ىلع هبن دقو < ىدعاسلا ىف فلآلا الو بطیوح تابثا ال لسم حي خسن
 اک لسم باتک ريغ ىف ثراحلا نب ورع ةياور ىف تباث هنکلوا » مرغو ضایعو یرزالاو ىنايجلا ىلع وبأ
 بئاسلا ىنثدح » بابش نبا نع ليقع نع ةمالس قيرط نم ةميزخ نبا دنع عقوو « جرختسملا ىف عن وبأ هجرخآ
 هلوق . ىواهرلا هلاق ةمالس نم مو رهو « هركذف « هرخأ حرس ی نب دعس نب هللا دبع نأ هربخأ ابطي وح نأ
 نم ىلت كنأ ) هلوق ۰ لادلا ديدشتو ةلمبلا حتفو هلوأ مطب ( ثدحأ 1 : ربع هل لاقف هتفالخ ىف رمع ىلع مدق هنأ )
 ىلع ربع ىنلمعتسا , ماسم دنع ديعس نب رسب ةياور ىف عقوو + ءاضق وأ ةرم نم تابالولا ىأ ( سانلا لامعأ
 سفن ىبف نيعلا حتفب ةلامعلا امآ و ؛ لمعلا ةرجآ یآ ملا فيفختو ةلمبملا مضي ( ةلاملا ) هلوق ٠ ةرالولا نيعف « ةقدصلا
 ةقدص ىلابع نوکت نأ ديرأو » هلوقب هرسف دقو . درلا اذهب كدصق ةياغام ىأ ( كلذ ىلا ديرتام ) هلوق . لمعلا
 « ةدحوملا مضب رثكالل ( ادبعأو ) هلوق . سرف عمج ةلمبمو ءاغب ( اسارفأ ىل نا : تاقف ) هلوق ۰ « نیلسلا ىلع
 دنع عقوو .« ةاكزلا باتك م ىف هريسفت مدقت دقو « رخدملا لاملا وهو ديتع عمج ةدحوملا لدب ةانثم ىنيمشكللو
 وحن ثيدحلا ةيَش ركذف « رانيد فلأ ىدعسلا نبا ىطعأ ربع نأ برد نب ةصيبق قيرط نم هحيمص ىف نابح نبا
 نع ناسارا ءاطع قيرظ نم تادایزلا « یروباسیتلا ركب ىنأ دئاوف و نم ثااثلا ءزجلا ىف هانيورو « انه یذلا
 «هوحنب ًاضيأ هركذف « ىنغ امنع انآ تاقو اهتددرف « رانيد فلأ ىلا لسراف رمع ىلع تمدق , لاق ىدعسلا نب هللا دبع
 ىنيطعي ) هلوق .باطخلا ىلع حتفلاب ( تدرأ ىذلا تدرأ تنك ىناف ) هلوق ٠ ةروكذملا ةلاملا ردق هنم ديفتساو
 دسبع ىلع تلمع ىناف « لسم دنع ديعس نب رسب ةياور ىف عقوو ؛ حلاصملا ىف مامإلا همسقي ىذلا لاملا ىأ ( ءاطعلا
 ىف ( ىنم هيلا رقفأ هطعأ لوقاف ) هلوق . « كلوق لثم تاقف لبع ةرجأ ىناطعأ ىأ ملا دیدشتب ىنامعف لپ هللا لوسر
 , نم , ةلک نيبو ليضفتلا لعفأ نيب لصفلا زاج : ىن امركلا لاق . ءاوس قابلاو « هللا لوسر اي لوقاف » ملاس ةياور
 بسح اهلا جات ةلصلاو « ظفلا رهوج بسح هيلا جاتحي هنال ةلصلا نم هب قصاآ وه لب ًابنجآ سيل لصافلا نآل
 وأد ظفاب « هب قدصت وأ م هللأ دبع نب ماس ةياود ىف ( هب قدصتو هلومتف هذخ : هني ىنلا لاقف ) هلوق ٠ ةخيصلا
 اروجأم ناك ناو هنال « لضفألاب رع ىلع قم راشآ : لاطإ نبا لاق . حيحصلا ىلع داشرا ىمأ وهو « واولا لدب
 لدي اذهو « هرجال مظعأ هسفنب ةقدصلل هترشابمو ءاطعلل هذخأ ناف هنم هيلا رقفأ وه نم هست نع هئاطعل هراثياب
 فروكسو هلوآ مضب ( فرشم ديغ ) هلوق ۰ لاملا ىلع حشلا نم سوفنلا ىف ال لولا دعب ةقدصلا لضف ميظع ىلع
 ىف « ةكرلا باتك » ىف هنايب مدقت دقو « هالع ءىشلا فرشأ لاقي « هيلا علطتم ىأ ءاف اهدعب ءارلا رسكو ةمجعملا
 «لاؤسلا نع ىهنلا هيف : یوونلا لاق » بلاط ىأ ( لئاس الو ) هلوق ٠ تلأسم ريغ نم ايش هللا ءاطعأ نم باب د
 ليقو « ميرحتلا حصالاو بسكلا ىلع رداقلا ةاًاسم ىف فلتخاو « ةرورضلا يذل هنع ىمنلا ىلع ءاملعلا قفتا دقو
 طورشلا هذه نم طرش دقف ناف «لوئسملا ىذؤي الو « لاؤسلا ىف حلب الو « هسفن لذي ال نأ : طورش ثالث حابب
 هعنم دارملا سیلو کرتا لب هبلطت الف كيلا ءیج مل نإ ىأ ( كسفن هعبتت الف الاو هذغ ) هلوق ٠ قافتالاب مارح یبف
 ةبقنم ثيدحلا اذه ىف : ىوونلا لاق , مدقت اي هرجال مظعأ هسفنب ةقدصلا هترشابم مث هذخأ نال لب « راثيالا نم
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 یرهرلا دنس ىفو ؛ ءاوس رع لعف هلعف قیاط دف ىدمسلا نال اذكو : تلق . هراثيإو هدهزو هلضف ناو رمعل

 بابلا ىف كلذ ىلا ترثأ دقو « رعو یدساا ناو بطب وحو بئاسلا قسن ىف ةباحصلا نم ةعبرأ بئاسلا نع

 مالك موأو «یرهزلا نع ثراحلا نب ورع قيرط نم هجرخأ الم نا تركذو « ةاكزلا باتک » نم روكذملا

 یزعلا دبع نب بطي وح ناف كلذك سيلو « ناتةفتم ثراحلا نب ورمعو بیعش ةياور نأ  فارطالا » ىف ىزملا

 « نييعابرلا نيثيدحلا نيذه ىف ىراخبلاو لسا ةضراقلا ت دقو دقو « لم دنع ثراحلا نب ور ةياور نم طقس
 لئاوأ ىف مدقت م ةدحاو ناصقنب ىراخبلا هدروأو « میرالا مات ةوسن عبرأ هدنس ىف ىذلا ىعابرلا لسم درواف

 « لجر ناصقنب لسم هدروأو « ةعبرألا ماتي لاجر ةعبرأ هدنس ىن ىذلا ىعابرلا ىراخبلا دروأو « نتفلا باتك ه

 ةنيبع نب نايفسو ىناسفلا دنع ىد رلا دنسلا ف بطبوح ةدايز ىلع ایعش قفاو دقو . فتا ام تئاطل نم اذهو

 مل بئاسلا نأب نکسلا نب ىلع وبأو ىئاسنلا مزج دقو « ىرهزلا نع مهثالث هدنسم ىف یدیممآ دنع رمعمو هدنع

 ىديبزلا نأ تايعابرلا هباتک ىف ىواهرلا رداقلا دبع ظفاحلا نع انيور : ىووذلا لاق « یدعساا نبأ نم هعمسي

 ركذ مث ر بطیوح ركذب ىرهزلا نع هوور ثراحلا نب ورمعو ديزي نب سنويو دلاغ نب ليقعو ةزمح نب بيعشو

 رمعم ىلع فلتخاو « بطیوح ركذ طق..أف یرهزلا نع دشار نب نایعنلا هاورو : لاق . ةلوطم ديناسأب میقرط
 نع قازرلا دبع هاورو ۽ ةعاجلاك هنع نيعأ نب ىموهو ةنيبع نب نايفس هاورو « نامهنلاك هنع كراملا نبا هاورف

 طوقس نوكي نأ هاضتقمو : تلق . لوألا حيحصلاو : لاق « رع نع بئاسلا نع هلعج نينثا طقسأف رمعم

 دقو . ماعأ هللاو مدقت اک هريغ ةياور نم تباث هركذف الو ‹ هخيش نم وأ هنم امهو لسم ةياور نم بطیوح

 : لاقف نيتيب ىف روكذملا دنسلا مهضعب مظن

 اربظ نع هيف ةباحصلا نم ةعيبرأب دانسا ةلاملا قو
 ارع نع كاذب هثدح هللا د يع بطوح نع ديزي نب بئاسلا

 اسلا جرخأ دقو « ىرهزلا ىلإ الوأ روكذملا دنسلاب لوصوم وه ( ملام یتثدح لاق ىرهزلا نعو ) هلوق
 امأو ء ربع ىلا نيروكذملا نيدنسلاب نيروكذاا نيثيدحلا هيف ىراخبلا خيش ناعلا نأ نع روصنم نب ورم نع

 نع بابش نبا ةياورب هبقع مث هيبأ نع ملاس ةياور ىلع هقاس باش نبا نع سنوي قيرط نم هجرخأ امل هنإف ملسم
 الإو ملسم ابقس ملف ربع نع یدعسلا نبأ ةصق ىف الإ توافت نيقايسلا نيب سیل و « كلذ لثم لاقف ديزي نب بئاسلا

 رهاظ همومعب اذهو : تلق هيطعأ اًئيشدزب الو ايش ًادحأ لأسي ال ربع نبا ناک كلذ لجأ نف » ماس دازو ‹ هتنيب ام

 رع نبا جوز ةيفص وخأ وهو قثلا ديبع ىلأ نب راتخلا اياده ليقي ناك هنأ تبث دقو « ةيبش هيفام دربال ناك هنآق
 ةعاط ريغ ىف ةدم اهلع اريمأ ماقأو ريبزلا نب هللا دبع لامع درطو ةفوكلا ىلع بلغ راتخلا ناكو « ديبع ىلأ تنب
 .هل نأ هدنتسم ناكو هاياده لبقت ربع نبا ناكف كلذ عمو « هاريام ىلع لاملا نم اهنم لصحتب ايف فرصت و ةفيلخ
 ' نأ وأ « لوألا ذخألا ىلع كلذ ىف ةعبتلا نأ یرب ناك وأ « هيلا لصو ةيفيك ىأ ىلع هرض الف لاا تيب ىف اقح
 ىف لخد سفن بيط نع هل هاطعأو يمت مل الف ء روكحذملا لالا ىفام اقحو ةلمججا ىف رخآ الام روكذملا ىطعللا
 هلعام الإ كلذ نم یتتسیال هنأ ىأرف « هذفن فار شتسا الو لاوس ريغ نم لاملا اذه نم كاتآ ام و هلوق مومع

 ىرابلا حف ه ۱۳ ج ٠١ م
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 ىلع قزرلا ذخأ نیلسلا لاعأ نم ءىشب لغش نمل نأ ىلع حضاولا ليلدلا ريع ثیدح ىف : ىرطلا لاق اع امارح

 ركذو . هلمع ىلع ةلاعلا ربع يقلب هللا لوسر ءاطعإل « ميشو ةقدصلا لامعو ءىلا ةابجو ةاضقلاو ةالولك كلذ هلع

 نيلماعلل هللا ضرف اب كلذ زاوج ىف ديبع وبأ جتحاو . ءاضقلا ىلع رجالا ذخأي ناك تباث نب ديز نأ رذنملا نبا

 ثيدحلا اذه ىف هلرق ىف سالا له ءالعلا نع ىربطلا كحو « ايف مهعسو میمایقا اقح ام مهل لعجو ةقدصلا ىلع

 ناو « ةحابم وأ ةهوركم وأ مارح ىف ناطاسلا نم ةيطعلا تناك نا اهثلاث  بدنل وأ بوجوال « هلومتو هذخ »

 قاقحتسالا مدع عم ناك نا اذكو « تمرح مارحلا باغ نإ هنأ حيحصلاو : ىوونلا لاق . ةبحتسف هريغ نم تناك

 نبا لاقو . لعأ هاو هريغ نود ناطلسلا ةيطع ىف بدني ليقو « حابيف اقحتسم ذخالا ناكو مارحلا بلغي مل ناو

 ذخأ نأ ثيدحلا ىف : لاطب نبا لاقو . اههوجو نم ةاضقلا قازرأ زاوج ىف ةجح ىدعسلا نا ثيدحو : رذنملا

 نبا هيقعتو . كلذ نع ىهنلا تبث دقو « لاملا ةءاضإ ىف حقي هنال كرت نم لضفأ لاس ريغ نع لاما نم ءاجام
 نع اهبزنت ىطعملا ىلع اريفوت كرتلا امأو حیف هجو ريغب ریذبتلا ةعاضإلا نال ءىش ىف ةعاضالا نم سيا هناب نينملا

 نأ ةيلضفألا لیلعت ىف هجولاو : لاق مث . ةعاضالا نم سولف اهبجو ىلع ةفيظولاب اعماق نوکی ال نأ اجرعتو ایندلا

 "دج "دجمال دقف لمعلاب اعوطتم هسفن دنع ناك ذخأب مل نإ هال « كراتلا نم ةحيصنلل مرلآو لمعلا ىف نوعأ ذخالا

 ايف هج "دجمف هيلع بجاو لمعلا نأب ًارعشتسم نوكي هناف ذخأي یذلا یالخم مزنلم ريغ هنأ ىلإ انوکر ذخأ نم

 هيفو لاق : لاق اذك « ابيط لاملا ناو ءانغتسالا عم ءاضقلا ىلع قزرلا ذخأ ةهارك ثيدحلا اذه ىفو : نيتلا نبا لاقو

 تأ ىلع لدي « هب قدصتو هلومتف هذخ » هلوق نكلو « ابجاو قدصتلا ناك اذإ ضیقب مل ام ةقدصلا زاوج

 هقدصت نم لضفأ ناك هسفن هب ةبيط هب قدصتو ناسنالا هکسام اذإ لالا نال « ضدقلا دعب نوكي امنا هب قدصتلا

 هتبترف نالاحلا دحأ دنع توتسا ناف « هدب ىف لخدب مل امم هيلع صرحآ وه هديب لصح ىذلا نال « مضيق لبق هب

 لاملا نأ ىلإ ةيفوصلا ضءب بهذو : لاق «هب قدصتلا وأ بحأ نإ هلو زاوج هل نيبو هذخأب هرمأ كلذلو « ىلعأ
 ىف ام ىلا علطتلا مذ هيف « مهنا » ىف ىطرقلا لاقو . ءاطعلا نامرحب بقامب هل دارلا ناف هلبقي ملف لاؤس ريغب ءاج اذإ

 ىلا نوكرلاو ايندلا ىف ةبغرلا ةدش ىلع لدت ةمومذم ةلاح یهو « مهنم هذخأو هلوضف ىلا فوشتلاو ءاينغالا یدیآ

 تمدقت و . ىهتنا اها وه ىف اهل ةفلاخو سفنلل اعق ةمومذلا ةروصلا هذه ىلع ذخالا نع عراشلا ىهنف « ايف عسوتلا

 دجلا هلو « ةاكزلا باتک , نم روكذملا بابلا ىف هدئاوفو هثحابم رئاس

 عرش "یمفو ول یبلا رغم 6 7 نعالو . دجسلا ىف َنمالو دق نم صا - ۸

 ةرارزو نسهلا ناکو « ربدلا دنع نيبلاب رتباث نب ردیز ىلع ناو یضقو . رلجسلا ىف رس نب ىحنو یمشلاو

 ۱ دعا نم اجراخ ةبح را ىف نايضقي ىفوأ نا

 ِنینعالتلا "تدهش : لاق دعس نب لمس نع » یره زاا لاق نايفس انثدح لا دبع نب ىلع اش - ۰

 « امہ قفو ةنس رف سمخ "نا انأو

 ةدعاس يم ىخأ لمس » نع باهش نبا یفربخآ جرج نبأ انريخأ قازرلا "دیه انثدح بم شرم - ۹
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م لجو "الحر "تارا 3 لاقف ب ىلا ىلإ هاچ راس الا نم الجر "نآ
 دحسلا ىف انءالتف ؟ 2 ها لدحر هنآ ما م

 دهاش اأو

 قلعس نأ لمتعو « نياعفلا عزانت نم سی فرظلا ( دجسلا ىف نعالو یضق نم باب ) هلوق

 نيب نعالتلا عاقياب مح « عالم e ینعمو « ماعلا ىلع صاخلا فطع نم هناف هيف « نعال » لوخدل ىضقب

 غلبآ اذه رام ارپ ینلا دم دنع ربع نءالو ' ( هلوق ۰ هسفنب كلذ امهقلت رشا نأ طرتش الو ‹ زام وهف نيجورلا

 ظيلختلا ف اا دنع فيلحتلا ىري ناك هنالربذلا رع صخ امنإو « دجسلا ىف ناعالا زارج ىلع هب كسقلا ىف

 « ناک اب ناعالا ىف ظيلغتلا هنم ذخؤيو « ثيدحلا < یربنم دنع فلح ال » راج ثيدح هدنع فلا ى ڈرو

 قوتلا ىف !ريثأت فلاحلا هدهاشي ینلا مظعملل نآل میظع هب فولحنا نأ عم كلذك ناك امناو « نامزلا هيلع اوساقو

 اذهو « أملا ىلع ه نيمشكلا ةباور ۵( بلا تباث نب ديز ىلع ناررم ىضقو ) هلوق . بذكسلا نع

 ىف 6 « لا ىلع , هظفلو أطرملا ف وهو « هلصو نم كانه تركذو « تاداهشلا باتك , ىف یضم رثأ نم فرط

 دو ةبيش ىلأ نبا هلصوف حرش رثأ امآ (دجسلا ىف رمعي نب ىحيو ىعشلاو حرش ىضقو ) هإوق . ىنيمشكلا ةياور

 قازرلا دبع لاقو « زخ سنر هيلعو دجسملا ىف ىضقي اعرش ت ار , لاق دلاخ ىلأ نب لیعاعسا قيرط نم دعس نا

 نونا ي ن دمت ضروف فلا ذا امار اد ىضقي احيرش ىأر هنأ ةبيتع نب كلا نع سه انا

 اذكو  دجسلا ىف ةيرق ىف ايدو ا تیر » ةمربش نب هللا ديع قيرط نم « نایفس عماج » ىف ىورخلا

 لاق سيق نب نمحرلا دبع ةياور نم ةبيش ىبأ انا هلصوف رمعي نب یجب رثأ امأو . نايفس نع قازرلا دبع هجرخأ

 ناڪ , لاق دانزلا یآ قيرط نم ءماضقلا بدأ , ىف یسارکلا جرخأو « دجسملا ىف ىضقي رمعي نب یی تير »

 لر ن تعصم نب دم و ناوفص نب ھو هنباو مز رح نب ورم نب لست نب ركب وبأو ميهاربا نب دعس

 ىف نايضقي ىفوأ نب ةرارزو نسحلا ناكو ) هلو . نورخآ ةعاج كلذ ركذو « ملي هللا لوسر دجسم ىف نوضقي

 ديغ دجسملا باب مامأ نوكي ءانب یه ةدحوم اهدعب ةلمهملا هام او ءارلا حتفب ةبحرلا ( دجسملا نم اجراخ ةبحرلا

 فاكتعالا ايف حصيف دجسملا < ام نآ حجارلاو  فالتخالا ايف عقوو « دجسلا ةبحر هذه « هنع لصفنم

 ةنيدم ىف ءاحلا نوکسپ ةيحرلا امآ و . دجسملا مح ال سيلف ةلصفنم ةبحرلا تناك ناف « دجسلا هل طرتشپ ام لكو

 دآ نبا ج جرخآ دقف  دجسلل ةب وساطا ةبحرلا انه ةبحرلاب دارلا نأ راثالا هذه عومب نم ربظب یذلاو . ةرورشم

 ۲ او و تاک جرخأو « دجسملا ىف نايضش ىقوأ نب ة ةرارزو نسحلا تر » لاق ديعس نب یا قي رط نم ةييش

 . نأ لبق نيتمكر اولص ءاضقلل دجسملا اولخد اذإ اوناك ةيواعم نب ساباو ةدادذو قمح ا

 نی رط نم ارصتخم نینعالتلا ةصق ىف دعس نب لبس ثر دح ركذ مث ذ مث .اوسلج

 تبا: » هظفلو |رصتخم هركذف « دعس نب لهس نع » ىرهزلا 57 ةئييع نبأ

 E وال رام ناملا بانک ىف هجرخآ دقو ايزل قرف ةلیت

 وهو نايفس ةیاور, نه امهادحإ :

ETةرشع س رخ نتآ 9  

 ینریختآ خرج نب و نم

NLانعالتف هات 0 هل وق ىلا هرک ذف € ءاج راطنالا نم غو نأ ,هظناو ًاضيأ ًارصتخ هركذف ىرهزلا وه و ب  

 أ ۱ ۳

 كلام لاقو ¢ ةفئاط دجاسسملا ۴ هال بحتسا لاطب نبأ لاق . اضيأ كانه هح رو الوطم
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 ناكمال سال هيلا لصي م هلزنم ق ناك اذاو « فیشلا ةأرملا هيف ىضاقلا لا لص نا« ميدقلا رمألا وه ١
 نمحرلا دبع نب مساقلا ىلا زيزعلا دبع نب رع بتكو ۽ ةفئاط كلذ تهركو : )و دح أ لاق هيو : لاق باجتحالا
 . كلذل دجسلا ريغ ىف ىضقي نأ لإ بحأ : یعفاشاا لاقو . كرشملاو ضئاحلا كيتأي هناف دجسملا ف ىضقتال نأ
 كرشملا لخديف كرشمو مسم نيب كسلا نوكي دق هنأ لجأ نم دجسملا ىف كسلا موضعي هرك : ىسيب اركلا لاقو
 هللا لوسر دجسم ىف فلسلا عيفص نم لزب مل مهني محلا نكلو یورکم دجسلا كرشملا لوخدو : لاق « دجسملا
 ىلوألا ناك ناو. زاوجلل ةجح دعس نب لبس ثيدحو : لاطب نبا لاق . ةريثك اراث آ كلذ ىف قاس مث . هديغو و
 راد ةيحر ىف امإو زئانجلا عضوم ىف اما دجسلا باحر ىف نوساحي یضم نم ناك : كلام لاق دقو . دجسملا ةنايص

 برقأ وهو ۽ فيعضلاو ضئاحلاو ىنارصنلاو ىدوييلا هيلا لصيل راصمالا ىف كلذ بحتسال ىناو : لاق « ناور
 « هنع ةلصفنم تناك اهنأ ربظب ىذلاو هنع ةلصفنم تناك نإ الإ دج ملا كح دجسملا ةبحرل دیتا نبا لاقو عضاوتلا ىلا
 سباثا نأكو « ةلصتملا ةبحرا ىف وأ اپ امراع موما مايقر علا ةبحرلا ىف ىضاقلا سواج نوكي نأ نكميو
 ىف ةيمفاشلل عقو دقف ءروبشم فالخ وهو . دجسلاب تلصتا ولو دجملا كح ئطمتال ةبحرلا نأ كري روكذملا
 دجسملا ىف نم ةالصإ دج.ملاب ةاصنملا ةبحرلا ىف نم ةالص ةمح ىلع مهقافتا عم فيرعتلا ف فالتخا دجسملا ةبحر م
 ESEN دیس هر دهیم لكنا ىلا و ام رخ سم لكل نأ ةيحزإاو مرش نيب گر لاق
 ناك ناو « دجسملابو ةيحرلا هذ طيح ىذلا وه مرحاو , دجسملا و ال ىلا یهو ةبحرلا یه ةعقرلا نم ةعطق

 اذإ اع تكسو . اصخلم ىهتنا رودلاک مرح هل نكسلو ةبحر الب دجسم وهف ةءقبلا عيمجي أطيحم دجسملا روس
 نم ىلبقلا امثال ىف ناك اذا امعو ؟ دجسلا كح ىطعت ةبحر ىه له دجسملا نع ةلصفنم ةعطق دجسملا بحاص یب
 الك نأ ربظي ىذلاو « دجسملا كح یطعت له دجسلا مامإ فلخ امف ىلص نم ةالص حصتال ثیحم باحر دجسملا
 ىف دجسلا نم ةبحرلا مكح قرفي دقو « ةيناثلا ىف ناکتعالا حصيو لوالا ىف ةالصلا حصتف دجسلا كح ىطعي امهنم
 ًاطولا ىف كلام جرخأ دقف « اهيف ةالصلا ىف دجسملا مکح اهئاطعإ عم دجملا فالخ ايف هوح و طغللا زاوج
 نم : لوقب ناکشف هاحطبلا هاف ةبحر ملا بناج لا رمع ي ولا رمع نب هللا دبع يلام قیرط نم
 ةيحرلا هذه ىلإ جرخیلف اتوص عفري وأ ًارعش دشنپ وأ طفلي نأ دارآ

 ماقیف دجسملا نم جرحت نأ رمآ د ىلع ىنأ اذ, یح« دجسلا ف مكح ن بسا - 8
 هاو ”ىلع رع "رکذ یو « هبرضو دجسلا نم هاجرخأ : ربع لاقو

 نب ديعسو ةبلس ىبأ نع تاش نا نع ر ليقع" نع ”ثيللا ان دح ريكب نب یحم اشم - ۷

 تیت و ىلإ « هللا لوسراب : لاقف ءادانف دجملا ىف وهو يلي هللا لوسر لجر ىفأ : لاق ةريره ىأ نع » بيسأل
 « ءوجراف هب اویذا : لاق . ال : لاق ؟ نودج كبأ : لاق امبرأ هسفن ىلع دیش امف . هنع ضرعأن

 هاور . « یلصلاب «ج ر نءهف تنك : لاق لا دبع نب راج مع نم ىريخأت » باش نا لاق -- ۸ > يم ل - ۳ ۳ من ۶

 مج راا ىف تلك لا نع رباج نع لس ی نع "یره لا نع جرج ناو رمعمو سنوي

 کت
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 ةمجرتلا هذب ريشي هنأك ( ماقيف دجساا نم جرخي نأ رمآ دح لع قآ اذا یح دجسلا ق3 مکح نم باب ) هلوق

 صقن دجسمل هب عقب وأ دجسملا ىف نم هب ىذأتي ءىث كانه نكي ملاذإ اع دجسملا ىف مكسحلا زاوج صخ نم ىلإ

 ىنأ نبا هلصوف رمع رثأ امأ ( هوحن ىلع نع ركذيو « هبرضو دجسملا نم هاجرخأ رمع لاقو ) هلوق . ثيواتلاك

 نم هاجرخأ : لاقف دح ىف لجرب باطخلا نب رمع ىتأ و لاق بابش نب قراط قيرط نم امهالك قازرلا دبعو ةبيش
 وهو - لقعم نبا قيرط نم ةبيش ىلأ نا هلصوف ىلع رثأ امأو « نيخيشلا طرش ىلع هدنسو « هاي رضا مث دجسملا

 دا هيلع مقاف دجسلا نم هجرخأ ربنق اب : لاقف هراسف رمع ىلا ءاج الجر نأ - ةروسکم فاقو ةنکاس ةلميع

 : لاق ؟ نونج كب هيفو هنع ضرعاف ىنز هنأ رقأ یذلا ةصق ىف ةريره یآ تیدح رکذ مث . لاقم هيف نم هدنس ین و

 ردق ىلا جاتحي مجرلا نال شدخ نم ليال هنكلو ةمجرتلا ىف دارا ا وه ردقلا اذهو ,هومجراف هب اویهذا : لاق ءال

 ىف هحرش مدقت دقو « دودحلا نم هريغ هماقإ كرت هيف كرت نم مزلب الف دجسلا مثالي ال ام هريغو رفح نم دئاز

 ةلس أ نع یرهزلا نع جرج نباو رمعمو سنوي هاور ) هلوق ۰  دودحلا باتك » نم « نصحما مجر باب »
 « ةريره نأ نع ةلس ىنأ ةياور نم ثيدحلا لصأ لعج هناف « یاحصلا ىف اليقع اوفلاخ مهنأ ديري ( رباج نع

 نع هلك ثيدحلا اواعج مال هو « ىلصملاب هجر نميف تنك : هللا دبع نب رباج عم نم ىريخأ ه باہش نبا لوقو

 تمدقتو ابلصوف جرج نبا ةياور امأو « سنوي ةياور كلذكو « دددحلا ىف فلؤملا اباصو رمعم ةياورو « راج

 هحرش مدس#تو « هيلع لصف خرج نباو سنوي لقي مل رمعم ةياور بقع لاق ثيح ًاضيأ كانه اهلا ةراشإلا

 دحأو ىعفاشلاو نويفوكلا دجسلا ىف دودحلا ةماقا نم عنملا ىلا بهذ : لاطب نبا لاق . دلا هلو كانه ىفوتسم

 دودحلا ترثك اذاف « ةريسلا طاسلاب .برضلاب سأب ال . كلام لاقو < ليل نأ نباو ىعشلا هزاجأو « قاعاو
 ىف نافيعض ناثیدح بالا قو . ىلوأ كلذ نع دجسلا هزت نم لوقو : لاطب نبا لاق . دجسملا جراح كلذ نكيلف
 ةمامأ ىلأو ةلثاوو ءادردلا ىلأ نع لوحكم ثيدح هيف روبشااو . ىهتنا دجاسملا ىف دودحلا ةماقإ نع ىهنلا

 هلصأو « تايفالخلا ىف قتلا هجرخأ « ؟دودح ةماقاو , هيفو ۽ ثيدحلا « یکناییص دجاسم اوبنج ه اعوفرم
 هعفر رع نبأ ثيدح نم هجام نالو « فيعض هدنسو دودحلا ركذ هيف سال و طقف ةلثاو ثيدح نم هجام نبأ ى

 نبا لاقو . اضيأ فيعض هدنسو « دح هيف برضي الو , هيفو ثيدحلا « اقيرط ذختيال : دجساا ىف ىغبذتال لاصخ»

 ءدجسملا ىف دحلا ماقبال لوقب نأب ىلوأ ءىش هنم جرخ نأ ةيشخ هيلع ةالصلل دجسملا تيملا لاخدا هرك نم : ريخملا

 عنملاب ىلوأ لتقلا ف نوكي نأ ىغبفيو « دواجلا نم مدلا جورخ نمؤيال ذإ

 مودصخال مامإلا رظعوم سیا - ۰

 هماس ءمآ نع» هيلع نا قنبا بنيز نع هيبأ نع ماشه نع كلام نع هل ن نا دبع شی تب ۹

 نأ نوکی نأ عضعب لملو « "ىلإ نومصتخت کناو ترش انأ امنإ : لاق ب فا لوسر "نأ اهنع ها ىضر

 نت 4 ما ااف « هی الف يش هبخأ قم هل "تی نف « مع ام رحت ىلع ىضقأف « ضب نم وتجحم
 ت
 € را اا نم ۰
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 سر٥ هجڪ نأ نوكي نأ e لعل ود ةملس مأ ثا لح هيف ركذ ) موصخلا مامإلا ةظعوم باب ) هلوق:

 قيفوتلا هللاب و ةرهاظ ةمج رال هتيسأنمو < باوتأ ةعيسادعي ةخرش فاسو « ضعب

 ممخا كلذ لب وأ ءاضقلا ةبالو ىف کا دن نوكأ ةدابشلا صال - ۱

 ”رمعلاق : ةءركع لةو« كلا دمشأ ىح ريمألا تا : لاقف ةداهشلا ناسنا "هارو « یضاق حرش لاقو

 لجر ةداهش كندابش : لاق « ريمأ تنأو  ةقرَس وأ انز - 5 ىلع الجد "تیر ول : فوع نب نم-رلا دبل

 یدیب م>راا ا ١ تدکسا هللا باتک ىف رم رع داز ساناا لوقي نأ الو : 7 رع لاقو ٠ تقدص : لاق «نيللا نم

 ۽ داج لاقو ۰ هرض- نم دبشأ غم ىلا نأ کذب او « عج رب أف 1 رآ الاب مس يذلا دنع زعام “رقآو

 برأ : کلا لاقو ٠ مج أملا دنع ة يم رفأ اذإ

 "نأ » ةدانأا فأ 'ىلوم دمع ىبأ نع ريثكنب رده نب ىم نع دعس نب ث يللا انث دح ةييتأ هرز - ۰
 ىلع ةي 715 ال تم ؛ هيك هاف "5 لیت ىلع ةن 4 نم : نيٿح موب ی هل لر لاق : لاق دات اا

 هئاسلج نم لجر لاق « هب هل لور ىلإ هرمآ ترکدف یل ادب مث تسل « یل دهشإ دعا 2 لذ لیتق

 عدیو شررآ نم خیر مطب ال الك 1 رگب وب 1 لاق « هنم هضراف : لاق ىدنع 0 ىذا ليتل اذه حالس

 نکن «ًافارخ 4م ”تيرتشاف ل 20000 لس ھا لو ماقف لاق , هل و-رو 4 لا ن * لتاقب نا ا م ادا

 ىضقيال ال: زاجملا ”لهأ لاقو . « ىلإ ها دأف زا ینا ماقن » ثيلا نع هللا دبع لاق . « تل لام لوأ

 ىف هباع ىذقيال ناف ءاضتلا سا ىف حم خال م دن ممخ "أ ولو « امابق وأ هتیالو ىف كاذب دبش « ملعب

 ءاضقلا سلجب ىف ُهآر وأ مسام : قارملا لهأ ضب لاقر . هرارفإ ردیف نيدهاشب وعدن یح مهضعإ لوق

 نم هنأل هب یفقی لب : مهم ورخآ لاقر هرا فا اهر ضم نب دهاشب الإ ضقی مل هريغ ىف ناك امو . هب "ي

 ىغَقَي الو «لاومألا ىف هاعب ىضقي : مهضمب لاقو ٠ ةداهشلا نم رثکا هذمف ىلا ةفرعم ةداهشلانم داري هناو

 ةداهش نم رثکآ لع نأ م «هریغ اع نود هاب ءاضت : یضقی نأ کاحل ینبایال : ساق لاقو .اهریغ ىف

 لاقف "نظلا رب نا هک دقو «ن ونظا ىف مل اءاقيإو « نيملسملا دنع هسفن ةمه اض رعت هيه ن كلو« ه ريغ

 « ةينص هذهاغإ »

 نب ىلع نع» بارش نبا نع ديد يف رب انثدح ئسيوألا هللا دبع نب زيزم# دبع اسرع - ۱
 مع ل م و

 اهاع رو ¢ رافال نم نالحر 4 رف 4 اعم قلطنا تع>ر ام 9 4 ی تب ةيفص هتنا هلع "یا "نأ نیسح



 ۱۵۵ ۱۷۱۷۰-۷۱۷۱ ثيدحلا

 بیمش هاور « مدلا ىرجم مدآ نا نم يرمي ناطیشا "نإ : لاق « هللا ناحب- : الق . ةينص ىه ام : لاقف

 ةيفص نع نيسح نا ی٣ا - لتس نع ىرهزلا نع یے و یاهو قوم یا نا ناو را اسم "نیو

 ا ینا نع

 هيلعي همصوح ىلع هل ىضقي له ىأ ) مصخلا كلذ لبق وأ ءاضقلا ةيالو ف احلا دنع نوكت ةداہہشلا باب ۰ ر هلوق

 رخآ ناك ناو. ةل ةلأسملا ىف فالخلا ةوقل مز زج ريغب امبفتسم ةجرتلا دروأ اذكه ؟ رخآ اح دنع هل دیش وآ كلذ

 هلوق ۰ اسرق هركذ یضالا ثراحلا نبا وه ( ىضاقلا حبرش لاقد ) هلوق ۰ اهيف هبلسب ميال نأ رايتخا یطته همالک

 هم ریش نب هللا دع نع هعماج ی ىروألا نايفس هلصو ) كل درشآ یح ريمالا تأ : لاقف ةداهشأا ناسنإ هلأسو )

 نع قازرلا دبع هجرخأو كِل دشا انأو ريمالا تا لاقف هيلأ مداخن ءاچ 2 اع رش لجر شا « لاق ىعشلا نع

 اهدحأ تام ةدابش ىلع ادهشتسا نيلجر تيأرأ ورع ابأ اب : یعشلل تاق » لاق ةمربش نبا نع ةنييع نبا

 ر لاق ةمركع لاقو ۱ هلوق . « كل دبشأ انأو ريمالا تبا 2 : لاقف سلاج انأو امو رش ۳ : لاقف < رخالا یضقتساو

 نع ىررجلا ميركلا دبع نع اضيأ ىروثلا هلصو ( لا دح ىلع الجر تير ول : فوع نب نمحرلا دبعل رمع

 عقوو « كتدابش » لاقف باوجلا قو ۳ ريسمأ تنأو ب حتفلاب -تبأر ول ۲ لصالا ف عقوو ۰ هب ةمرکع

 ۱ «تبصآ » لاقو « كتدابش ىرأ : لاق « از وأ قرس الجر - مضلاب تبّأر ول ب حتفلاپ - تأرآ 5 ظفاب عماجلا ىف

 ىلاولا وأ یضاقلا تنك ول تيأرأ « ظفلب ی رکلا دبع نع كيرش نع ةبيش ىلأ نبا هجرخأو « تقدص ه هلوق لدب

 دجت ۸ كلذ ريغ تلق ول تدصأ لاق « ىريغ ىعم كبش ىح « ال: لاق ۹ .a اع هميقت تنكأ لج ىلع اناسنا ترصیآو

 هركذأسو اذه وحن قيدصلا ركب ىبأ نع ءاج دقو : تاق ..ةداجالا نم لادلا نوكسو ميجا رسك و ةانثألا مصب وهو

 عضاوملا نم اذهو « ربع نع الضف نمحرلا 5 هلع هرکذ نمو ةمركع نيد عطقنم دنسلا اذهو « دعب

 قبو هلع قاع نم لا داز نأب كلذ دقت بجف < جی مزاخلا قياعتلا نا مطوق میمعتب غي نم الع هش ىلا

 ( ىديب مجرلا ةيآ تبتکل « هلا باتك , ىف ربع داز سانلا لوقب نأ الول : رع لاقو ) هلق ٠ كلذ قوف اف رظنلا

 هيلع هيبذتلا مدقت اک رمع نع بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىحي نع أظوملا ىف كلام هجرخأ ثيدح نم فرط اذه

 ةفيقس ىف ركي ىأ ة هع هصق نم فر ط وه ىذلا مجرلا ةصق ىف ليوطلا هيب ليح حرش ىف« « انزلاب یارعالا باب 0 ی

 هدنع تناك هنأ ا رګ لو هلبق روكذملا فروع نب نہر ۱ مع لول یراخلا دهشتسا : ۰ بلپلا لاق 4 ةدعاس 5

 الو , هلوقب كلذ ىف ةلعلا ىف حصفأو «هدحو هتداهشب فحماا صني ابقحاي مف نآرقلا نم اهنأ مجرلا ةي ىف ةدابش

 اوعدب نأ ىلإ الیبس هوسلا ماکح دجت الثا عئارذلا عطق نم كلذ نأ ىلا راشاف « هللا باتك » ىف رع داز لاقي نأ

 ةريره ىلأ ثبدح نم ال وص وم مدقت دق و « باس لبق رکذ یزلا ثب دلا نم فرط اذه ( هرضح نم درشآ

 رقأ اذا ) هلوق ۰ ةف وكلا هيقف ناملس ىلأ ن نبا وه ( داح لاق ) هلوق ٠ هبیاح مسا ىف ةيلس ىلأ ىلع فالخلا ةياكحو

 (اعبدأ ) ) هلوق ۰ اضيأ ةفوكلا هو وه و رغصم ةدح وم مث ةأنثمب تع نبا وه ی ۱ لاقو ( مجر عاخا دنع 5 ره

 اداح تلأس » لاق ةبعش قیرط نم ةبيش ىلأ نبا هلصو دقو « زعام ثیدح ىف اک تار عبرا رقي یتح مجریال ىأ



 ماكحالا باتک - ۳ ۱

 ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو « تارم عبرأ : لاقف مكحلا تلأسو : لاق . ةرم : لاق ؟ دري 6 انزلاب رقي لجرلا نع
 دقو « نح ةوزغ ىف هلتق ىذلا ليتقلا باس ةصق ق ةداتق ىا ثيدح ركذ مث ۰ مجرلا باوبآ ىف زعام ةصق حرش

 ماقف » هلوق و « ىنم » ىنيمشكلا دنعو « رثكألا ةياور یه « هنم هضرأف لاق ه انه هلوقو كانه ىفوتسم هحرش مدقت
 « ماقف و لدب ماللا رسک و ةلمبلا حتفب « لعف » ینمشکسلا ريغ نع رذ ىبأ ةياور ىف « ىلإ هاداف لس هللا لوسر

 ةياور ىف ظوفحما وهو « ةبيتق نع نایفس نب نسحلا ةياور نم معن وبأ هجرخأ اذكو « ىربرفلا 5 اذكو

 عقوو « ىلا هادأف لپ هللا لوسر ماقف : ثيللا نع هللا ديبع ىل لاقو ه هلوقب ىراخبلا اهبقع مث نمو « هذه ةبيتق

 بتاك وهو خاص وبأ اص نبا وه روكذملا هللا دبعو « ءار اهدعب میلاو ةزمحلا حتفب « صاف د ةميرك ةياور ىف

 خاص نب هللأ دبع ةياور ركذل نكي مل ماقف » ظفلب ةبتق ةياور تناك ولو « دهاوشلا ىف هدمتس ىراخبلاو ثيللا

 یهو لاق « روکذلا ليتقلا لتاق وه ةداتق ابأ نأ لع ىنعي « مب ىنلا معف » ةبيتق ةياور ىف هلوق : بلم ا لاق . ىنعم

 : لاقف ةروكذملا ةجحلا سانلا ضعب در دقو لاق « ماقف , ظفاب خاص نب هللا دبع ةياور هيف حيحصلاو : لاقمو

 ةداتق ىبال باسلا هئاطعا ىف الوهرضح نم دېش, نأ نود مجرلاب هکح الو مس ىنلا دنع زعام رارقا ىف سيل

 هدحو دعقيال مقلي ناک هنأ مولعم ذا « ةباحصلا ة رضع قلم ل ىنلا دنع هرارقا ناك 37 افغاين ملعلاب ءاضقلل ةجح

 : رينملا نبا لاقو . یبتنا ةداتق ىبأ ةصق كلذکو , كلذ هنم مبعامسل هرارقإ ىلع مديشي نأ ل ىللا جنح ملف

 « بهذلل ةجح ىهف « هيلع مش مصخلا رارقاب لع « رب ىنلا ملعف » هلوق ىنعم نال « ةداتق أ ةصق ىف ةجح ال

 هنال « اهرخآ فلاخي ةصقلا لوأ رهاظ : هريغ لاقو . مكحلا سلجم ف عقب اف لعل اب ءاضقلا زاوج ىلا رئاصلا ىتعب

 «فرتعا ممخلا ناب ینامرکلا باجأو . ةن ريغب ةداتق يال بلسلا عفد مث + باسلا قاقحتسا لع لتقلاب ةئيملا طرش

 هر تلق . ءاش نم منع و ءاش نم هم یطم رل هللا لورا لاملا نأبو <« ةنيبلا ماقم ماقف ىنعي

 « هيلعي ىضقيال املا : زاجحلا لهأ لاقو ) هلوق . ةنيب ىمسب 0 فشک ام لك لب « ةدابشلا ىف رصحتتال ةنيبلاو

 ذا« ةمهتلا دوجول لع امي ىضاقلا ىضقيال : ىسياركلا ىلع وأ لاق « كلام لوق وه ( اباق وأ هتالو ىف كلذب دبش

 ركب ابأ ناو تلصلا نب دیبز نع باش نبا هاور ام ىلإ بهذ هنظأو : لاق ةمهتلا هيلا قرطتب نأ قتلا ىلع نمؤيال

 بابش نبا نع حی دنسب هقاس مث « یریغ ىعم نوكي ىتح هيلع هتقأ ام دح ىلع الجر تدجو ول : لاق قيدصلا

 : تلق . املعو الضف ةمالا هذه كأ دلق دقف كلذك ناك ناف  تیدحما اذه هيلع بهذ اكلام بسحأ الو : لاق

 نأ ىضاقلل زاجأ نم مزابو : لاق « نوع نب نمحرلا دبعو رمع نع هركذ مدقملا رثثلا ىلإ بهذ نوكن نأ لمتحيو

 قرفی وأ «ىنزي هأر هنأ ىعديو همجري نأ طق روج هنم دبعي مل روتسم لجر ىلا دمع ول هنأ اقلطم هلعب ىضقي

 دج ول حتف ول بابلا اذه ناف « ابقتس هع هنأ معزيو ةتمأ نيبو هناي وأ ء ابقلطي هععس هنأ معزیو هتجوز نيبو هني

 ءوسلا ةاضق الول : ىعفاشلا لاق مث نمو « بي نم نيبو هنيب قيرفتلاو هقيسفتو هودع لتق ىلا ليبسلا ضاق لك

 زيوجت ةدام مسح نيعتيف « رخأتلاب نظا اف لوألا نامزلا ىف اذه ناك اذإو . ىبتنا هملعب كعب نأ کاحلا نا تلقل

 رقأ ولو ) هلوق ۰ ملعأ هللاو « كلذ ىلع نمؤيال نم کلا ىلوتي نم ةرثكلل ةرخأتملا نامزألا هذه ىف لعلاب ءاضقلا

 ( هرارقإ امهرضحیف نيدهاشب وعدي ىتح مضع لوق ىف هيلع وضقيال هناف ءانهآلا ساب ىف قع ر تال هدنع م ھخ

 اف هملع امب كع : هی ضعب لقو . هباضأ رثكأو كلام لوق وه نحرلا دعو رع نع ركذام : ني لا نبا لاق



 ۱۳ ۱۷۱۷۱ ثيدحلا

 الإ مکخا سلج ىف هدنع عقب ام ىضقي او مساقلا نبا لاقو . مكحلا ساحب ىف هدنع نيمصخلا دحأ هب رفأ

 دعب اثداح هبلع ناك نإ الإ « روهشألا ىلع ىضقي هملعب مكح نم نأ كلام بهذم : ريثملا نا لاقو . هدنع هب دبش

 مكحلا لبقو هرارقإ دعب مصخلا ركني ملام مكحيف مكحلا سلج ىف هدنع هب رقأ ام امأو « نال وقف ةكاحا ىف عورشلا

 و a رجالا نا ناو ادهاك ن و غ کال : لاق مساقلا نبا ناف هيلع

 مكحلا ىلا لوؤي نادهاش سلجا ىف هيلع دیشب نأ دبال لاق نم لوقو : ریذلآ نا لاق مم 7 ىف ةليوط عبد افت

 تلساستو تاشالا ىلا جیتحا زذعآ ساف « راذعالا نم دب الف ابدأ نإ . الو ايدؤي نأ ولخ ال هال رارقالاب

 عدر كلذ ةدئاف نأ هربغ باجأو . مدءلاک ىبف ايدؤي ۾ ناو « رارقالاب و ۸ ناو ۽ ؛ ةيضقألا

 كلذ نمأ اذا ام فالخ « ريزعتلا ةيشخ راكنالا نم عنتما دیش نم كانه نأ فرع اذإ هنال « راکنالا نع معنا

 نیدهاشب الإ ضقي مل هريغ ىف ناك امو هب ىضق ءاضقلا سلج ىف هآر وأ عم ام : قارعلا له ضع لاقو ) هلوق

 نباو فرطم مهقفاويو « هعبت نمو ةفينح نأ لوق اذ هو : تاق . ىعابرلا نم هلوأ مضب ( هرارقإ امهرضحي

 دنسب قازرأا دبع هجرخأ ام هقفاويو « لمعلا هب ىرجو : نيتلا نبا لاق . ةيكلاملا نم نونسو غبصأو نوشجاما

 ريغب لع ىضقتأ : لاقف « هفارتعاب هيلع ىضقف هركذأ مش رمأب عرش دنع لجر فرتعا : لاق نيريس نبأ نع حک

 ) نم وم هنال هب یضقب لب : مهم نورخآ لاقو ) هلوق . هسفن ىنعي « كتلاخ تخأ نیا كيلع دبش لاقف « ةنيب

 مهقفاوو هعبت نمو فسوب ىنأ لوق وهو ةداهشلا نم رکآ هبلءف « قلا ةفرعم ةداهشلاب داري امناو «لوعفم مسا ميلا حتفب

 صاصت الو دح ی ةيلعب محي ال الدع یضاقلا ناك نا : هنع ىنغلب ايف رصمب یعفاش لا لاق ىسب | رفا لع وبأ لاق. ىعفاشلا

 ىضاقلا نوكب كلذ ديقف ء لو ام دعب وأ ءاضقلا لب نأ لبق ها اذ قوةحلا لك ىف هبلم و هي هيدي نيب هب رقأ ام الإ "

 ىضقي ( قارعلا لهأ ىنعي ( مهضعب لافو ) هلوق ۰ بلذتلا قيرطب لدعب سيل نم ءاضقلا یو اعر هنأ ىلإ ةراشإ الدع :

 احلا ىأر اذإ هنع ىسياركلا هلقن ف فسوب ىبأو ةفينح یآ لوق وه ( اهريغ ىف یضقی الو لاومالا ىف هبلعب ۰

 سابثاا ةفيلح وبأ لاق ٤ دحأ نع و یهو « هدنع كلذب دہشت ةنيب نوکت ىتح هيلعب ضن مل التم یزب الجر

 هنأ ىلع اوقفتا : هيبذت . هلع كلذ ىف ىضقيال نأ نسحتسأو سايقلا عدآ یکل و « هيلع هلك كلذ ىف مع ةنأ ةنأ

 نمز ىف املا «ةعبس ةلأسملا هذه ىف ءارألا لصح و . ةيكرت وأ حرمت نم هنم هللعب ام هدرو دهاشلا لوبق ىف ىضقي

 نع وهو اضرأ فذقلا ىفو هلثم اهسداس « اهريغ نود لاومالا ىف اهسماخ « هکح ساحب ىف ابعبار . ةصاخ هئاضق

 یضقی ال : ىبرعلا نبا لاقو . ةيعفاشلا دنع حجارلا وه اذهو دودحلا ىف الإ ءىش لك ىف اهعباس « ةيكلاملا ضعب

 هنأ اجرخم الوق ةيعفاشلا ضعب ثدحأ مث  دودحلا ىف هللعب محي ال هنأ ىلع عامجالا اندنع هيف لصالاو « هبلعب کالا

 ةرهش عم عامجإلا لقن ىلع مادقالاو لیوبتلا ىف هتداع ىلع ىرج لاق اذك « مه ةمزال اهنأ اوأر نيح اضيأ ايف زوج

 نود ) هلوق ۰ ین ىنيمشكلا ةياور ىف ( هملعب ءاضق ىضقي نأ عاحلل ینینپ ال : مساقلا لاقو ) هو . فالتخالا

 . عفر لاب ضرعتو فيفختلاب ةخسن ىفو ديدتتلاب ( نکل و ) هلوق ٠ هريغ ال هب املاع هدحو ناك | اذ ىأ ( هريغ لع

 روك ذلا مساقلاو « فرظلا قاعتم هيف لماعلاو هعم لوعفم هنآ لع بصن وأ اضرعت ىلع فطع ( اعاقيإو ) هلوق

 ةيبقفلا عورفلا ىف قاطأ اذا هنال ةنيدملا لهأ نم ةعبسلا ءابقفلا دحأ قيدصلا ركب یبآ نب دمت نبا هنأ نظأ تنك

 ىذلا,ىهو دوعسم نب هللا دبع نب نحرلا دبع نب مساقلا هنأ رذ ىلأ نع ةياور ىف تيأر نكل « هيلا نهذلا فرصنا

 ىرابلا متن ه 99” ج ۲۱ م



 ىف ةنيدلا لهأ قفاوو نييفوكلا هباحأ فلاخ دقف كلذك ناك ناف « طلا ىلع ةدابشلا باب » ىف ابيرق هركذ مدقت

 هلصو ىذلا تدخلا نط و( اعلم امت : لاقف نظلا قلم ینلا هرك دقو ) هلوق . لع هللاو محلا اذه

 هلوق ٠ نيدباعلا نیز بقلملا وهو بلاط نبأ نب ىلع نبا أ ا نب ىلع نع ةلوصوملا قيرطلا ىف هلوقو « دعب

 رفاسم ناو بيعش هآور د هاردي ىراختلا دنع مث نمو « لس رم هتروص اذه ( یح تنب ةيفص هتنآ يقل ىنلا نأ )

 ةياور لمحتف « هولصوف ىنعي « ةيفص نع  نيسحلا نبا ىأ ىلع نع یرهزلا نع یح نب قحساو قيتع نأ ناو

 حرش عم یرهرلا نع نايفس ةياور ىف كلذ لثم مدقت دقو « ةيفص نع هاقلت نيسح نب ىلع نأ ىلع دعس نب مهار
 نباوهو بيعش ةياورو . ًارصتخم انه هدروأو امات كانه هقاس هناف « فاکتعالا باتك ١ ف فوتسم ةيفص ثيدح

 دلاخ نب نمحرلا دبع وهو رفاسم نبا ةياورو « بدالا باتك » قو ًاضيأ فاكتعالا ىف فنصملا ابلصو ةزح ىبأ

 دمع نب هللا دبع نب دم وهو قيتع ىنأ نا ةياورو سا ضرف قو موصلا ىف ًاضيأ اباصو ىمہفلا رفاسم نبا

 تيعش ةياورب ةنورقم اضيأ بدالا ىف اهدروأو فاكتءالا ىف فنصالا ابلصو قیدصلا ركب ىنأ نب نمحرلا دبع نبا
 هود لع تا رسم ا ایر هاو ٠تا زا منا ابلضر ىف نیس ةلدزد
 نب ماشه ةياور نم سا ضرف ق السرمو هنع قازراا دبع ةياور نم سلبا ةفص ى الوصوم مدقت هلاسرر
 كرابلا نبا ةياور نم ةلسرمو رمعم نع نيعأ نب یسوم ةياور نم ةلوصوم یاسألا اهدروآو رمعم نع فسوپ

 نب نمحرلا دبعو « هحب ىف ةناوع ىلأو هجام نبا دنع یمیتلا ىموم نب ربع نب ناثع یرهزلا نع اضيأ هلصوو هلع

 عنم نمل ةيفص ثيدع لالدتسالا هجوو . نورخآو روصتم نب ديعس دنع ميشهو < اذيأ ةناوع ىلأ دنع قحسا

 هتمصع عم هنع ةمهتلا فن ةاعارف « ءىش ناطیشلا ةسوسو نم نييراصنألا بلق ىف عقب نأ هرك رم هنأ ملعلاب محلا
 زاجآ نم ةجح ناس « هلع کب نأ یضاقلل ىأر نم باب » ىف مدقت دقو « هنود وه ن ۳ ۴ 3 م یضتقت

 انه هتداعا نع ىنغي اب عنم نمو

 اهضامتي الو اعواطتي نأ عضوم ىلإ نریم هجو اذ] لول رمآ سا - 5

 ىبأ تەم” » لاق 3 53 یا نب ديعس نع مش انك دح ئِدقَملا انث"دح راشب نب ر اشو ~~ ۷۴

 هل لاقف اعواطتو « ارفتك الوارشبو « ارسعت الو ارگپ : لاقف ن نما ىلإ لبج نب ذاعمو ىلأ لَ ی ثب : لاق

 "نوراه ی زيو ةواد و و ۳۳ لاقو . « مارح ركسم هلك : : اقف « مقبلا انضرأ ىف مَن عنصی , هنأ : ىموموبأ

 و ىلا نع ه"دج ن 0 ا نع ةدرب ىلأ نب دیس نع ةبعش نه : : ميكوو

 میضعبل و ةيناتحت ءابو نيتامبع ال و اعواطت نأ عضوم ىلإ نيريمأ هجو اذإ یلاولا رمأ باب ) هلوق

 مدقت دقو « لیج نب ذاعمو یسوم ابأ ین فأ ملي رم ىلا ثعب و ةدرب یآ تبدح هيف ركذ . ةدحرمو نیتمجعم

 هلوق ۰ . ىزاذملا ىف هحرش مدقت ) ارش ١ هلوق ۰ 8 رخاوأ ىف كلذ لبقو « تايدلا باتك » ىف هيلع مالكلا

 4 ةب راحا 2 ةوادعلا ىلا ىضفيق 3 اکعایتآ فاالّيخا ىلا ىدؤي كلذ نال مایع الو محلا 1 اقا وت ىأ ) اعو اطتو )

 هلن لا ه ودر 0 ء یم IE متعزانت : ناو ١ ىلاعت لاق ۹ » ةئسلاو باتكسلا » ىف ءاجام ىلإ فاالتخالا ن 3 5



N ۷۱۷۳-۰۷۱۷۲ ثيدحلا 
 ج اة ا وت تيا د ا يجوب تح بح د ع يا

 دواد وبأو رضنلا لاقو ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نا « ماصتعالا باتك م ىف كلذل نایب دیزم قأيسو ” كوسرلاو
 ىبأو رضنلا ةياورو ءالوصوم ىنعي ( هدج نع هيبأ نع ةدرب ىلأ نب ديعس نع ةبعش نع عيكوو نوراه نب ديزيو

 ديزي ةياورو « نهلا ىلإ ذاعمو یسوم ىلأ تعب باب ه ىف ىزاغملا رخاوأ ىف اهباع مالک لا مدقت عيكوو دواد

 نم هيف ام قافتالا ىلع ضحلا ثيدحلا ىف : هريغو لاطب نبا لاق « قييبلاو هحبص ىف ةناوع وأ ابلصو نوراه نبا

 لاقو ةيحان ىف اممم لك دعقيف دحاو دلب ىف نييضاق بصن زاوج هيفو « قحلا ىلع نواعتلاو ةفلآلاو ةبحلا تابث

 اذك ةيالولا ىف نيكرتشم نييضاق نينثا ةيل وت ىف الصأ كلذ ناكف ءامهالو اف امك رشأ رس ینلا ناك : ىبرعلا نا

 روكي نأ لمتحي : رينملا نبا لاق نکل « هيف امهنم لك كح ذقن اذا امف كلذ لح نال رظن هقول هل وع
 لمع امه لكل نوکی نآ ليو هن 7 اب امهنم لك لقتسي نأ لمتعو « ةعقاو لك ىف محلا ىف اكرتشيل امهالو

 ىلع امهتم الك رقأ هنأ ةياورلا هذه ريغ ىف ءاج نكل : امبكا رشا رهاظلا : نيتلا نبا لاقو . ناك فيك لعأ هللاو هصخ

 ىف تمدقت اهلا راشأ ىتلا ةياورلاو < هيكل اذهو : تلق . نیفالخم نعلا ناكو « ةروکسلا فالخلاو « فالخي

 ذاعم لمع اكو « هقيفر راز هلع ىف راس اذإ ناک امهنم الك نأ ىزافملا ىف مدقتو « روكذملا ظفالاب نينح ةورغ
 اعواطتب نأب اه لس هرماف اذه ىلعف < ام ضفختا امو مئاهتلا ىسوم ىلأ لمعو « نهلا دالب نم ىلاعت امو درجنلا

 مزلي الو ا ىف راشأ كلذ ىلاو ءامعاتجا لا اف رمالا جاتحي ةيضق تقفتا اذإ ام ىلع لوم الاخت الو

 1 ف ۳3 ناف اعمتجا اذان : اأ لاقو . ىبرعلا نبأ هب لدتسا ۹ نیکی رش انوكي نأ ¢ افلم الو اعواطت 0 هلوق نم

 نأ مالسالاب ديعلا بب ر# نك نميف مس الو مولف رفت المل ةدشلا كرتو مهلا ناعالا بيبو ةيعرلاب قفرلاو

 لمملا ىلع هس بردت ف ناسنالا كلذكو ¢ هيلع نرمش و هماق نم ناعالا نکمتیل لافطالا نم فیلکتلا لح براق

۳ 

 يررخآ لاحل اباقن ايلع تاو دیقلاع تسنأ اذإ ىتح ریسیتلاو عردتلاب اهذخأي لب اهلع ددشيال هتدارا تقدص اذإ ٠

 ةرايزلا ةيعورشم هيفو . هنع رجعت ابلعل اه اهفلکی الو اهلاتحا ردق ىلإ لصب ىتح لوالا نم رثكأ اهيلع دازو

 هجرخأ « ليج نب ذاعم مارح لاو لالخاب ؟كدءأ» ءاج دقو « ىموم ىلأ ىلع هقفلا ىف ذاعم ةيلضفأو رئازلا ماركإو

 سنأ ثيدحح نم هريغو یذمرتلا

 ةبعش نب ةريغمال درع نافع نب نابع باجأ دقو . ةوعالا ماحلا ةباج| با - ۳

 یسوم یا نع » لثاو نأ نع روصنم ین دح نایفس نع ديعس نب ی اهثدح دسم اتم = ۳
 « ىعادلا اوبيجأو «ىناملا اوكف : لاق هب یا ن

 بحي مل نمو هلوق نم كرتلا ىف ديعولا دورو بلا مومع هيف لصالا ( ةوعدلا ڪامل ا ةباجا باب ) هلوق

 صخش ةرعد 1 الا بیج ال ءاملعلا لاتو . حاکنلا رخاوآ ىف هحرش مدقت دقو هلوسرو هللا یصع دقف ةؤعدلا

 رکنلا ةيؤرك ةباجالا كرت ىف رذع هل ناك نأ الإ هبج مل نم بلق رسك نم كلذ ىف امل ةيعرلا نم هريغ نود هنيعب

 باجأ دقو ) هلوق . بيحال نأ هل غاس هيلع نيعت ىذلا ملا نع هلغشت ثيحب ترثك ولف « هتلازا ىلا باجمال ىذلا
 دم ىبأ دئاوف » قالوصوم هانی ور رثآلاو « روکنا دبعلا مسا ىلع فنأ ل ( ةبعش نب ةريخبلل ادبع نافع ن نامثع



E ۱٤ 
 ت ا ا

 باجأ نافع نب ناغع نا , یدہنلا ناثع یبا ىلا حیف دنسإ كرابلا نال ةلصلاو ربلا دئاوز » قو « دعاص نبا

 یموم نأ ثيدح ركذ 9 5 هکر اب وعدأو ىعادلا بیجآ نأ تدرأ : لاف مءاص وهو هأعد ةيعش نب ةريغللا اديع

 اهريغو ةملولا E۴ م دقت ثد لح نم فرط وهو « یعادلا اوميجأو 2 ريساألا وه نون مش ةلمبعب ( فاعلا اركف 0

 لكأ ءاش نا مث « ةصاخ ةعلولا ىف الإ ةوعدلا بيعي نأ یضاقلا ىغيفيال « كلام نع : لاطب نبا لاق . اذه نم مت

 كلام هرکو . ةدوم وأ ةبارق صلاخ وأ هللا ىف خال نوكي نأ الإ , هزنآ هنال انبلا بحأ كرتلاو « كرت ءاش نإو

 امب اهريغو ةملولا ىف ةوعدلا ةباجإ ماكحأ ليصفت هدقت دقو . ىهتنا ماعد نم لك اوبيحي نأ لضتلا لمال

 هتدأعإ نع ین

 لاما اباد ساپ ۶(

 يڪ وبآ ان رخا 1 دور م هنأ يره ۳ انك دع ل لب ی ىلع شی دس اما

 کن اذه : لاق مدق الف « ةفدص لع ةيبتألا نا هل لاقي دا یب نم الجر مكي ېن لمعتسا : لاق ی دعاسلا

 : لاق 9 < هيلع "أو يا دش - ريذملا دیسف : 0۳ نا لاق رأل ىلع و ین ماف ىل یدمآ اذوو

f ۰5 ت ۰ ۰  
 ص 3 2 0

 ؟ال مأ 4 ید آ فنیف همأو هنأ تيب ىف رسا البف : ىل اذهو كل اذه : ل وقیف یت ایف مہا لماملا لاب ام

 راوخ ۳ ةرقب وأ ¢ ءاغثر هل ۳ ناك نإ 5 مقار ىلع هل رحم رمايقلا مو هب ؟اج الإ عیب فا اي هلو یه ىذلاو

 4 و - ۶ ر ۰ ۳ 8 ۳ ۰ م 0

 € یره زلا انياع ري : نايف لاق UI) تفاب له ۷ | تب هیاعا قرع ان ار ی> دن عفر 3 هت رھیا ةاشوأ

۳ :1 

 )و < یم 7 و تباث نب ليز اولمو < وع هترعاو یان ذأ مم : لاق دیه ىبأ نعد ويبأ نع ماده دارو

 ۰ 0 هَ
- 8 7 

 ةرتبلا توصک نو را نم راژااو « توص : راوخ . « ينذأ مس » ىره“زلا لقب

 دیعس نب ىح قیرط نم ةناوع وبأو دحأ هجرخآ ثيدح ظفا ةمجرتلا هذه ( لاملا ایاده باب ) هلو

 نم وهو یع نع شايع نب لیعاسا ةياور نم وهو « لولغ املا اياده » هعفر ديمح ىبأ نع ةورع نع ىراضنالا

 دروأو « ةبطا ىف كلذ ناب مدقت 3 بابلا ثب دح نم هرصتخا هنا لاقن و ةقيعذ یهو نيدزاجحلا نع لیعاسا ةياور

 لواغلاب قاعي ام ءىث مدقتو 2 ةعمجا ىو ليخلا كرت ىو ةاكزلا قو ةبطا ىف اح رش ضعي مدقت دقو ةيبتللا نبأ صو هيف

 هععس نايفس نأ ىلع لدب ام هرخآ ىف ركذ دق ) ىرهزلا نع ) هو . ةنيبع نبأ وه ( نایفس ) هلوق € دابجلا باتک هى

 « یرهزلا د م نأيفس نع هدنسم ىف ىديخلا ةياور ىف عقو و « ىرهزلا ائيلع هصق نايفس لاق م هل وق وه و ىرهزأا نم

 . هانظح و یرهزلا اذيلع هصق لاق نابفس نع روصتم نب دم قبرط نم یلیعاعالا دنع و « هقب رط نم عن وبأ هجرخأو

 ىنلا لمعتسا ) هلوق . ةورع ربخأ : روذنلاو ناعالا ىف ىرهزلا نع بيعش ةباور ىف ( ةورع عم هنأ ( هإوق

 همه وب هنأ تلف ااو كاذك سیل و ۰ شارف نم نعي یزعلا دبع نإ دس یا ىلا وآ ةروشخا ةليمقلا ةعرذ نإ دسأ

 عقوو 3 مسالا ی مال و فلأ ريغمف دا یا فالخ 2 باسن و ءاعسأ لاهعتسالا ف ماللاو فلاآلا همزالت ىدزالا نال



 ۱ ۳" ۷۱۷ ثيدحلا

 يلا ف عقو دقو « نیسلا نوکس عم امف لاکشا الو ماللاو فلالا ةدايزب « دسالا ىنب نم » انه لیصالا ةياور ىف
 نایفس نع امییدنسم ىف ىديحلاو دمحأ لاق اذکو « دزالا نم الجر لمعتسا » نارفس نع ىنعجلا دم نب هللا دبع نع

 ليزي ام تدجو مث « ىارزلا لدب ةلموملا نيسلاب ةخسف ىفو « نايفس نع هرغو ةبيش ىنأ نب ركب ىلأ نع لسا هلثمو

 ىلإ نويسني كيردتلاب د وذ مه ل لاقي انطب دزالا ىف نأ اورکذ باسالا تاع نأ كاذو « تبث نا لاکشالا

 نأ لمتحبف دزالا نم ریش نط, موف ون و ؛ موف نب كلام نب وربع نب كلام ۳ | رغصم ةمجعلاب كيرش نب دسأ

 دسآ ینپ نم ابحتفبو نيسلا نوک یدسالاو یار نوكسب یدزالا هسيف لاقي نأ حصیف مهتم ناك ةيبتالا نبا

 . یراخبلا خيش اددسم كلذك بسني نم اورکذو « ريعال امف نوکسلاب دسالا وأ دزالا ىنب نمو نيسلا حتي

 لدب ماللاب شماملا قو « ةدحوملا رسكو ةانشملاو ةرمهلا حتفب رذ نأ ةياور ىف اذك ( ةيبتالا نبا هل لاقي ) هلوق

 ةنكاسلا ادا مث ةحوتفملا ماللاب لسم ةياور قو «ةيحلا ىف مدقت اذک و مرتاسا لوالاک عقوو كاذک  ةزمما

 باب » ىف ایرق قأيس م ةزمحلاب وأ ماللاب هنأ اضيأ هيأ نع ةورع نب ماشه ىلع فلتخا دقو « ابحتفي مهضعبو

 ماللا مب بابلا اذه ىف هطخ ىليصالا هطيض :'ضايع لاقو < ماللاب مس عقوو 5 ةزمح لاب « هلاع مامالا ةيساح

 حتفو ماللا مضب ةيبتللا نبا ىناعمسلا نبا لاق اذكو « باوصلا وهو : لاق « نكسلا نبا هديق اذكو « ةانثملا نوکسو

 ( ةقدص ىلع ) هلوق . اهتيمست ىلع فقن مل همأ ةيبتللاو هللا دبع همسا نأ مدقت دقو « ماللا لدب زمحلاب لاقيو ةانثملا

 اذه : لاق مدق الف ) هلوق . مولع لمعتسا نم نييعت ةاكزلا ىف مدقتو « لسمل اذكو , ةقدصلا ىلع ه ةبهلا ىف عقو

 كلام اذه : لاقف مل ینلا ىلا هعفدق لاملاب ءا و ام دنع ىرهزلا نع رمعم ةياور ىف ( ىل یدهآ اذمر کل

 . سا ىذلا اذه : لاق هبساحو رقم ىنلا ىلا هاج انف و ابيرق ةيتالا ماشه ةياور قو « ىل تیدهآ ةيده هذهو
 فيففتو ةلمبملا حتفب وهو « ريثك داوسب ءال و لسم دنع ةررع نع دانزلا يأ ةياور قو « ىل تيدهأ ةيده هذهو

 دارملاو .هركذف ۾ نما ىلا امدصم ثعب » ةناوع ىنأ دنع هلو أو « ل ىدهأ اذهو حل اذه لو لعجل » واولا

 معن فال و صخش لك ىلع قلطي داوسلا ظفل و « هريغو ناويح نم ةزرابلا صاخشألاو ةريثكلا ءایشالا داوسلاب

 ةروكذملا ةياورلا ىف هلوق نأ ىلع لدي اذهو « هنم فوتي نم ړل هللا لوسر لسرأف » هجولا اذه نم جرختسملا ىف

 ی اذهو كل اذه لوقي لم » اضيأ یمن ىنأ ةياور فو « هنم ضبقيو هبساحي نم ىمأ ىأ « هبساح ءاج الف و

 لب یا ماقف) هلوق ۰۰ مهاطعأ ا رس ىنلا ىلإ اوءاخ ۰ یل ىدهأ : لاق ؟ كل اذه نيأ نم نولوقي لاق » هزيم یتح

 نا كتيده كيتأت ىتح كمأ تيبد كيبأ تيب ىف تسلج الأ لاقف , كلذ لبق ماشه ةياور قداز ( يملا ىلع

 « ماق » لوق ةرات ناك نايفس نأ قير ( ريالا دعصف ًاضيأ : نايفس لات اة ) هلوق ٠ « بطفت ماق مث ؟ اتداص تنك

 مق مث م ملسم دنع رمعم ةبأور قو « ةالصلا دعإ ةيشع ىنلا ما مش » بيعش ةد ا ل

 هثعبن لماعلا لاب ام ) هلوق ٠ « بضغم وهر لا دعصف و يعن ف ذأ دنع دان رلا ىأ ةباور قو « ابيطخ مقلم ىنلا

 « لوقيف ايت ايف هلمعتسن لماعلا لاب اف د بيعش ةياور قو « ءافلا فذحت «لوقي » نیم شكلا ةياور ىف ( لرقيف قأيف

 )ل اذهو كل اذه ) هلوق . « هللا الو ام نیما ىلع کنم لجرلا لمعتسا نانو دقو ماشه ةياور ىف عقوو

 تبدهآ ةيده هذهو کل ىذلا اذه لوقيف , ماش ةياور قو « ىل ىدهأ اذهو کل اذه , دم نب هللا دبع ةياور ىف

 ىف ؟ ( ال مأ هل ىدبيأ رظنيف همأو هيبأ تبي ىف سلج اليف ) هلوق < ةداب زا نم دانزلا ىبأ ةياور ىفام مدقت دقو « يل



 ماكحالا باتک ۳ ۱۹۹

 باتک « لئاوأ ىف هحرش مدقت ( هديب ىسنت ىذلاو ) هلوق . « اتداص ناک نأ هتيده هیت ات ىح » ماشه ةياور
 ىف عقوو « هسفنل هزوح ءىثب أي ال ىنعي ( ةمايتلا موي هب ءاج الإ ءىثب قأي.ال ر هلوق ۰ « روذنلاو نامآلا
 « ائيش اهنم کنم دحأ لانيال » ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ ةياور ىفر « ائيش اهتم دحأ ذخأب ال , دمت نب هللا دبع ةياور
 ىفو فنصلا دنع بيعش ةياور ىف عقو اذكو « هب ءاج الإ ايش هنم لغيال » ةناوع ىبأ دنع دانزلا أ ةياود قو
 مث« ةمينغلا ىف ةناخلا هلصأو لولغلا نم ةمجعملا نيغلا عضب , لغيال م ظفلب امهالك ليعامسالا دنع رمعم ةياور
 کدحآ ذخأي ال ه ماشه ةياور فو « هقنع ىلع , ركب ی ةياور ىف ( هتبقد ىلع هلمحي ) هلوق ٠ ةنابش لک ق لمعتسا
 تروکذلا ةماسآ ىأ ةياور ىف لسم دنع « ماشه لاق و هلرق عقب لو « هقح ريغب , ماشه لاق ءائيش اونم
 ىذلا ىأ ( نک نا) هلوق ٠ ابجارداب رعشم اذهو « هقح ريغب و هلوق نودب ماشه نع ريم نبا ةياور نم هد روأو
 هلوق . هطبض ىفأي ( راوخ ) هلوق . ريعبلا توص وه دملا عم ةمجعملا فیفختو ءارلا عضب ( ءاغر هل اريعب ) هلغ

 نبا دنع عقوو ءاهردك زوحيو ةحوتفم ةلمبم اهدعب ةيناتحتلا ن وكسو ةيناقوفلا ةانثملا حنفي ( رعيت ةاش وأ)
 ةلمبملا فيفختو ةيناتحتلا حتفب ىنعي كش ريغب راعب وه : زازقلا لاقو لاق « راعي د لاقيو « راعي اه ةاش وأ , نيتلا
 لاقو « حيحصلا حسن نم ءىش ىف انه ه رأ مل اذكو هيف اذك « ءىشب سيل راعيلاو : لاق » دیدشا ةاشلا توص وهو
 هيدي عفر مث ) هلوق . تحاص اذإ اراعي حتفلابو رسکسلاب رعيت زنعلا ترعي ؛ زعملا توص هلوأ ضب راعیلا : هريغ

 هلوأ حتفب « رفع , رذ ىبألو « دارفالاب ء هطبإ ةرفع ه دمحم نب هللا دبع ةياود قو ( هيطبإ قرفع انيأر ىتح -
 ةلمبملا مضي ةرفعلاو « ىلا رظننل انإ ىتح و ظفلب بيعش ةياور ىف لوالاکو « ماه الب اضيأ ءانلا حتنب ميضعبلو
 فيفضااب ( الأ ) هلوق . عصانلاب سيل ضايب رةعلا نأ هلصاحو « ةالصلا باتك » ىف ابحرش مدقت ءافلا نوكسو

 « تغلب له مهللا , ةبطا ىف دم نب هللا دبع ةياور قو . تارم ثالث اهداعأ ىأ ( اثالث ) ديدشتلاب تغلب له) .
 حرصو « نیت » لقب لو دواد یال هلثمو « نیت تغلب له مهللا لاق » ملسم ةياور ىو « اثالث تغلب له مهللا
 ىلا ةراشاو غاب ال هل ىلاعت هلوقل الاثتما كيلا هللا كح تغلب دارملاو « تغلب مبل  ةثلاثلاب یدیا ةياور ىف
 نايفس لوقم نم وه ( ماشه دازو ) هلوق . مهلا هب | واسرأ ام مؤايبنأ مهغلب له ممالا لاوس نم ةمايقلا ىف حقی ام
 انشدح الاق ةورع نب ماشهو یرهزاا انثدح و نايفس نع ىديملا ةياوز ىف عقو دقو ‹ ىراخبلا نم اقيلعت سال و

 ( ذأ عم ) هلوق ۰ « ماشه هيف داز : ناینس لاق , هرخآ ىف لاقو ادحاو اقاسم امهنع هقاسو « سرلا نب ةورع
 ةلمبلا داصلا نوکس : ضایع لاق « ىنبع هترصبأو , هلوق ةنيرقب دارفالاب نذأو ملا رسکو ةلمهلا نیسلا حتفب
 ىذلاو ضایع لاق «نيعلا مضي ادیز یذآ عم لوقت برعلا لاق هيوبيس نع حو رثك الل نيعلاو ءارلا حتفو لاو
 دنع عقوو ليحلا كرت ىف كلذ ىف لوقلا مدقت دقو لوعفلا ركذي مل هنآل ردصلا ىلع بصالا هبجو لیخا كرت ىف
 رصب ريم نبا ةياور ىف هدنعو « ىنيعو ىنذأ ىف ةينثتلاو ايف نوكسلاب « عمو رصب » ةماسأ ىبأ ةياور ىف راسم
 : تلق . « هانذأ عمجو ديم فأ انيع رصب د ةناوع نأ دنع ماشه نع حرج نبا ةياور ىفو « ىانذأ عمجو یانیع
 ديمح ىنال تاق ةورع نع دانزلا نأ قیرط نم لسم ةياور قو ميلا رسكو داصاا مني نوكي نأ نيعتب اذهو
 . هب ىملع ىف كشأاال انیقب الع هلعآ یا هانعم : ىوونلا لاق « ىنذأ ىلا هيف نم لاق ؟ رم هللا لوسر نم هتسآ
 ليعامسالا ةياور قو « ىعم ارضاح ناك هناف ر ىديملا ةياور ىف ( يعم هع" هناف تباث نب ديز اواو ) هلوق



 ۱۷ ۷۱۷۵ - ۷۱۷: ثيدحلا

ىذلا لثم ړی هللا لوسر نم یآر« یکنم هیکنم كع تا نب دب ز لوقأ ام ىلع دیشب » ماشه نع رمعم قبرط نم
 

 لو ) هلوق ۰ تباث نب دیز ثيدح نم هدجأ : ىنأ روذنلاو ناعالا ف تركذ دقو « تدبش ىذلا لثم دبشو تر

 ( ةرقبلا توصک نورا نم راؤ او  توص رارجخ ) هلوق . اضيأ نایفس لوقم وه ( ذأ عم یرهزلا لقي

 ةرقب » ديمح ىلأ ثيدح ىف هلوق ریش ةمجعملا ءاخلا مذب لوالاو ىب مشكلا نع رذ ىبأ ةياور فو انه عقو اذكه

 € داوخ هل ادسج الجع ۷ هط ةروس ىفام ىلإ راشأو < ميجلاب مبضعبلو ةمجحملا ءاخلاب ةياورلا ىف وهو « راوخ اهل

 ةزومبم واوو میجا یضب وبف « راؤجلاو » هلوق امأو . ناو.حلا نم رقبلا ريغ ىف لمعتسيو « لجعلا ترص وهو

 : ةديبع وأ لاق 4 نوراج مث اذا باذعلاب ۷ حلفأ دق ةروس ىفام لا « نوراج » هلو راشأو « اليست زوج و

 نم اهریغو رقبلل ءاخلاب هنأ الإ « یتعع ةمجعملا ءاخلابو ميجلاب هنأ لصاحلاو . روثلا رم اک مهتاوصأ نوعفرب ىأ

 ی « اها لا راوج هل » قيس هيلا قو < نورآجت هیلاف ۷ یلاعت هللا لاق سانلاو رقبلل ميجلابو ناويحلا

 رقبلا ىف هلصأ ليقو « سابع نبا نع ةيلاعلا ىأ نع دنه ىأ ن دواد قيرط نم لسم دنع وهو « لاع توص

 نم ثيدحلا قو « ميجلاب راؤج هل ادسج الجع « شعالا ةءارق ىلا اضيأ راشآ فتصلا لعلو « ساللا ىف لمعتساو

 ةبساحم ةيعورشمو « ةعملا ىف مدقت اي ةبطخلا ىف« دعب امآ , لایعتساو « ةمهملا رومالا ىف بطخم مامالا نأ دئاوثلا

 كر ىف كلذ ليصفت مدقتو م هيلع هل نع ةيدهلا لوبق نم لالا حنمو « ةاكزلا ىف هيف ثدحبلا مدقت دقو « نمتؤملا

 نب ذاعم نع مزاح ىنا نب سبق ةياور نم ىذمرتلا هجرخأ امل « كلذ ىف مامالا هل نذأي مل اذإ كلذ لعو « لیلا

 اذا امت هيف : باملا لاقو « لولغ هناف قذا ریش اعيش نييصتال : لاقف نملا ىلا هلع هللا لوسر ىنثعب » لاق ليج

 هنم:ذخأ ةيبتملا نبا نأ ىلع ینبم وهو « مامالا هيف هل نذأ اع الإ ابنم لماعلا صتخم الو لاملا تيب ىف لعجت تذخأ

 لوق هوحنو . اعرص كلذ رأ مل نكلو « لبق رمعم ةياور ىف امس الو « قایسلا رهاظ وهو هل ىدهأ هنأ ركذام

 م زب ىلا نال « لاملا تدب ىف لعجت نأ لمتحو ابیحاصا اهدر هيلعو : ةوشرلا ركذ امل « ىنغملا » ىف ةمادق نبا

 نم نيد هل نمل ةيدحلا لماعلا ةيدهب قحاي : لاطب نبأ لاقو . اهادهأ نمل هل تيدهأ ىلا ةيدهلا درب ةيبتللا نبا ىمأي

 ةاباح ىلا لاملا ذخأي نم اهب لصوتي قيرط لك لاطبا هيفو . هنيد نم كلذب بساحي نأ هل نكلو « نيدلا هيلع

 لوبق زاوج « همأو هيبأ تيب ىف سلج اله هلوق نم ذوي : رينملا نبا لاقو . ذوخأملاب دارفنالاو هم ذوخأملا

 الوأتم ىأر نم نأ هيفو . ةداعلا ىلع دزب مل اذا كلذ لح نأ نخ الو « لاق اذك « كلذ لبق هبدابب ناك نم ةيدملا

 خيبوت زاوج هيفو . هب راراغالا نم رذحيل هأطخ نيبيو سانلل لوقلا رهشي نأ هب ذخأ نم رضي ليوأت ىف أطخأ

 یوارلا دابشتسا هفو هنم لضفأ وه نم دوجو عم ةنامآلاو ةمامإلاو ةرامإلا ىف لوضفملا لایعتساو « ءىطخلا

 لعأ هقاو هتنينأمط ىف غلبأو مماسلا سفن ىف عقوأ نوكيل هقفاوي نم لوقب لقانلاو

 ماعتساو یا ولا ءاضقتسا سا — 0

 » هريخأ افا نأ جرج اما ربهو نب هللا لبيع انثدح اص نب نابع اشو - ۷۵۰
 نا نأ

 ىف هم 'ىنلا باححاو نيلّوألا نیرجاپلا مو ةفيدح ىلأ 'ىلوم كلاس ناك : لاق هربخآ امهنع هللا ىضر رم

 75 ر تال م +. و

 « ةعيبر نب رءاعو ديزو ةلس وباو رو ركب وبأ مف مارق دجسم



 محال باتک - ۳ ۸

 .ةالص وأ اجارخ وأ ابرح دالبلا ةرمإ ىلع ىأ ( مهلامعتساو ) ءاضقلا مهتيلوت ىأ ( ىلاوملا ءاضقتسا باب ) هلوق

 اوقبس نيذلا ىأ ( نيلوآلا نیرجابلا مي ) هلوق ٠ عاضرلا ىف هب فيرعتلا مدقت ( ةفيذح ىبأ یوم ملاس ناك ) هلوق

 نينمؤملا مأ ةبلس مأ جوز ىوزخلا دسالا دبع نا ىأ ( ةءلس وبأو ربعو ركب وبأ مف ) هلوق ٠ ةنيدملا ىلا ةرجحلاب

 ءرمع ىلوم وهو ىاز اهدعب نونلاو ةلمهلا حتفب ىزنعلا ىأ ةعيبر نب رماعو ةثراح نبا ىأ ديزو لَ ىنلا لبق

 مدق امل« ربع نبا نع عفان نع ربع نب هللا ديبع ةياور نم ةمامالا باوبأ ىف« ةالصلا باتك ر ىف مدقت دقو

 ۰ انآرق مرکآ ناكو ةفيذح نآ لوم ماس مهم وب ناك ل ىنلا مدقم لبق ءايقب عضوم ةيصعلا نولوالا نورجابلا

 دع لاکشتسا نع بارجلاو « ىلوملا ةمامإ باب د 8 قوتسم هحرش مدقت دقو . ةمامالل هب دقت ببس دافأف

 ىلا مدقم لبق ناك كلذ نأ رع نبا ثيدح ىف عقو دقو ؛ "ا ىنلا ةيص رجاه امتإ هنال ميف قيدصلا ركب ىأ

 ران لزت و ةنيدملا ىلا ام ینلا لوحت نأ دعب ا از خش اس E نأ لمتح هنأب قيبلا باوج تركذو 37

 ىف مدقت دقو . ءابق 1 ءاج اذا هفلخ یلص ركب , وأ ناكف لاقي و لمتحيف « اب هدجسم ءأنب لبق و ىبأ

 اناكر موتكم مأ نیاو ريمع نب بعصم انیلع مدق نم نوا و رام نب ءارلا ثيدح نم « ةنيدملا ىلا ةرجحلا باب »

 یم قحسنا نبا نأ كانه ترکذو « نيرشع ىف باطخلا نب رمع مدق 5 , رامعو دعسو لالب مدق مث « سانلا نائرقي

 نميف فالتخالا كانه تركذو « خرج نبا مرکذ نيذلا نم اونوكي نأ لمتح ةبقبلا نأو اسفن رشف ةثالث مم

 ىف ةبلس وبأ الو ركب وبأ لخدیال اذه ىلعف ء دسالا دبع نب ةبلس وبأ هنأ حجارلا نأو نيملسملا نم ًارجارم مدق

 الوترجاه نم لوأ ةعيبر نب رماع نأ ركذ قحس) نبا نأ ةرجما لوأ ىف اضيأ مدقت دقو « نیروکذلا نب رشعلا

 .٠ وهو لاس ميدقت ةبج نم ةجرتلل ثيدحلا ةيسانمو . ملاس رجاه نأ دعب ملاسب متأي ناك هنال بابلا ثيدح كلذ ىفانب

 زوجيف ایندلا رومأ ىف اضر ومف نيدلا رمأ ىف اضر ناك نمو « ةالصلا ةمامإ ىف رارحالا نم ركذ نم ىلع یوم

 مامالا نرک نأ اهنص طورش نف ىمظعلا ةمامالا امأو « جارخلا ةيابج لعو برحلا ىلع ةرمالاو ءاضقلا لوپ نأ ٠
 دآ قيرط نم لسم هج رخآ ام اذه ىف لخدیو « کا باثك و لو ىف كلذ ىف ثحبلا یضم دقو « ایشرق

 : لاقف ؟م ماع تلمعتسا نم : لاقف کم ىلع هلمعتسا ريع ناكر نافسع ربع قل ثراحلا ديع نب عم ءا نأ ل افطل

 لاقف <« ۳ ةلاب ملاع هللا باتکسل ءىراق هلا : لاق ! ىلوم مباع تلمعتسا : لاق « نمحرلا دبع نبا ىنعي یزپا نبا
 » نيرخآ هب عضو ان باتکلا اذه عقدي هللا نأ ر لاق دو عین نا رک
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 سانلل ءار ملا تهمس — 7
 ی 5 ۱ ِط ۳ هو يل 1 ۱ ۶

 « هبفع نب ىءوم ۶ نع مدا ربا نب ليعامسا ىنثدح سیا فآ ن ليعامإ ار — ۷۱۷۷ ۷۷۲
 ۳۹ ۰ 1 تن حوت بار 1 9 3 ۱

 كو تا لوسر نا هارخا هم رج ی ر وذملاو ا ۸ ناورم ا 1 ريب زلا ن دور یا لو رب مس نا لاق

 ندارن ندا مل نمم عین "نذآ نم یردآ ال ىلإ : لاقف نزا وه ع قتع یف نودا ل ةنذأ الا
 ی ام 5 ۳ ت ا 3 ۶ ۳ 5 ۳ 9 00 ل

 ساناا نا هور خاف هلي أ رلوسر ىلإ اوج را 3 مو رع مپهکسف « ساد# معرا دریا مز رع اني ما

 « اون ذأو اوبیط دق



 ثيدحلا ۷۱۷٩ - ۷۱۷۷

 نم سانلا نم ةفئاط رمأب مئاقلا وهو میظع نزوب فيرع عمج ءافلاو ةلمبملاب ( سانلل ءافرعلا باب ) هلوق

 «مروومأ ظفحو نا رمآ تلو یآ ءقيرضو یراع انا مضلاپ فرعأ موقلا ىلع حتفلابو مضلاب تفرع

 رهو بکشلا نود فيرعلا لیقو . جایتحالا دنع هقوف نم اب فرعي یتح مر ومآ فرش توكل كلذ ىمعسو

 دمت ةياور ىف ( بابش نیا لاق) هلوق . نویندم هلك دنسلاو « ةبقع نبا وه (میهاربا نب ليعامسا) هلوق . ریمالا نود

 ىس قتع ىف نوما مل نذأ نيح ) هلوق ۰ مسن وبأ ابجرخآ « بارش نبا یل لاق ه ةبقع نب ىموم نع حيلف نبا

 هجوو « معن ىبأو لیعاعالل اذكو دارفالاب ءهل نذأ حو حيلف نب دمت قيرط نم یناسللا ةياور ىف ( نزاوه

 همنغ یذلا ىسلا ةصق نرم ةعطتقم ةعطقلا هذهو . كلذ ىف هماتأ نم وأ هعبت نمو لَم ىنلا ريمضلا نأ لوألا

 كلذ ىلإ ةراشإلا تمدقت دقو « ةمصقولا كلت سأر اوناك مال نزاوه ىلإ او.يسنو » نيذح ةعقو ىف نوبللا

 ىفأ تيأر ىلاو ه هيفو باش نبا نع ليقع ةياور نم ةلوطم كانه ابجرخأو « نينح ةعقو ىف هيف مالا ليصفتو

 ىردنال انا لاقف هللا لوسراي كلذ انبیط دق سانلا لاقف هيفو « لعفیلف كلذب بيطي نأ بحأ نف ميس مهلا درأ

 سانلا نأ هوربخأف ) هلوق . ليعامسالاو ىئاسنلا اذكو , نم , ىنييمشكلا ةياور ىف ( كيف نذأ نم ) هلوق ۰« خلا

 فلتخ كلذ ببس نكلو : ةقيقح ميلا هريغو نذالا ةبسن نأ هنم خوام نينح ةوزغ ىف مدقت ( اونذأو اوبيط دق

 «اوبيط» ىنعمو « ضيوءتلا طرشب هدر مهضعب و « ضوء ريغب هلهأل ىسلا اودرب نأ مهسفنأ تباط كالا بلغالاف

 هب حامسلا ىلع امل اذإ اذکب ىسفن تبيط لاقي « كلذب تباط ىتح اباسلا كرت ىلع مسن اولح ديدشتلاب وهو

 ءىثلا باط مهوق نم وه ليقو « هقفاوي مالكب هتبک اذا نالف سفنب تببط لاقيو « كلذب تباطف هاركإ ريغ نم

 مرقد ؛ الالح هلعمج ىأ « كلذ بيطي نأ بحأ نف ه هلوق هديؤيو « فيعضتلاب هادع امناو « الالح راض اذإ

 مامإلا تا ءافرعلا ةماقإ ةيعورشم ثيدحلا ىف : لاطب نا لاق . | وبيط مهنا ءافرعلا لوق هيلع لمحيف « انببط د

 اذإ ىهنلاو سمآلاو : لاق , هيف هميقيام هيفكيل هنواعب نم ةماقإ ىلإ جاتحيف هسفنب رومالا عيمج رشابب نأ هنکءال

 ٠ الإ دحأ لك عسي مل انيرع موق لك ىلع ماقأ اذاف « طيرفتلا عقو اعرف مهضعب نم هيف لك وتلا عقب عيمجا ىلا هجوت

 اودبشأ ام ءافرعلا ناف « دابشإ نيب رارقإلاب کا زاوج هنم دافتسي ةيشاحلا ىف رینلا نبا لاقو . هب سآ ام مايقال

 هکح عفري احلا نأ هيفو كلذ رتعاف مامالل باون مو مدنع سانلا رفأ امتاو « اضرلاب نيدهاش درف درف لك ىلع

 ىرافغلا مر ابأ نأ ىدقاولا ريس ىف عقو : تلق . هتيالو لع ىف امهنم لك ناك اذا هذفنيف ةبفاشم رخآ 5 اح ىلإ

 حتمي الءافرعلا مذ ىف دراولا ربخلا نأ هيفو . دحاو لوق ىلع ءانمألا عمتجاو ءافرعلا عمج یتح لئابقلا ىلع فوطب ناك

 ىلا ىضفملا فاصنإلا كرو دما ةزواجمو ةلاطتسالا ءافرعلا ىلع بلاغلا نأ ىلع - تبث نا - لوم هال ءافرعلا ةماقإ

 « قح ةفارعلا » هعفر بركي دعم نب مادقملا قيرط نم دواد وبأ هجرخأ روكذملا ثيدحلاو « ةيصعلا ىف عوقولا

 مزاح ىلا نع ىلع یآ نب دابع قیرط نم ةعزخ نبا ةحفصو دمح الو « رانلا ىف ءافرعلاو « فيرع نم سانلا دب الو

 ريمضلا ماقم فا رهاظ «رانلا ىف ءافرعلاو » هلوق : ییطلا لاق « ءافرعلل ليو « ءارمالل ليو » هعفر ةريره ىلأ نع

 ىلاعت هلوقك وهف « باذعلا ىلا ىضفملا روذحلا ف عوقولا نم نمآ ريغ اهرشاب نمو « رطخ ىلع ةفارعلا نأب رعشپ

 الل ابنم رذح ىلع نوكي نأ لقاعلا ینینیف < ًاران مهن وطب ىف نولكأي امن الظ یاتیلا لاومآ نولکاب نیذلا نا ١

 « ءافرعلا هب دعوت اب ءارمالا دعوت ثيح رخالا ثيدحلا ليوأتلا اذه ديؤيو : تلق . رانلا ىلا هيدؤي ايف طدوتي

 ىرابلا حتف م ۱۳ ج ۷۱ م



 ماكحالا باتک - ۳ ۱۷۰
 ۳۳ص« ۰« 77777777 صج

 ىف ردقم عایق 6 رطخ ىلع لكلا نأو 3 مسيل ال كاذ یف لخد نم لك ن نأ | ىلإ ةر اشالا كلذ ڈا ا نأ ىلع 1

 ىلع ةنواعملا نم ريمالا هيلا جاتحي ال هيضتقت ةحاصملا ناف ؛ مآ لصأ هب دارلاف « تح ةفار ,ءلا . هل وق امأو ٠ عي

 بايلا تد دح ale لد 3 ىو وبذل درعلا 3 مدو هجو كلذإ لالدتسالا ی قى ی 34 EE هسفنب هأط عت رام

 كلذ ريغ لاق جرغ اذإ و « ناطلسلا ءان نم ماركس ام بسيسساب - ۷

 ہک 0 0
 ال سانا لاق » هيب أ نع رمع ۷ ۳ ربع نب : ديز نب ٠ دع ی 0 دخ مك ب اع بس ۸
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 < ًافاقن اهذعن انك لاق ¢ مدنع نم اڪ رخ اذإ ماکتنام + فال "لوقف ان lhl) ىلع لخدن اإ ۳ : رم

 عمس هنأ ةريره ىلأ نع » ركاره نع بییح أ نب ديزي نع ا ع شر - ۹ مس و

 « هجو ءالّوهو جوب ءالؤو ا يذلا نیبج ولا وذ ساناا ۳ "نا : لوقي 9 نا "لوسر

 اذاو ه هلوق ةئيرقب « هترضح ناطاسلا ىلع ءانثلا نم ىأ لوعنلا هيف ةفاضالا ( ناطاسلا ءانژ نم هرکیام"  هلوق

 دمحأ ىلأ نع معن ینآ دنع اذک و « ناطاسلا ىلع ءانثلا نم م لاطب نیا دنع هيد ريغ لاق - هدنع نم ىأ - جرخ
 جرخ مث « اًئيش موق دنع لاق اذا » . « نتفلا باتك د رخاوأ ىف ةمجرثلا هذه نعم مدقت دقو « ىربرفلا نع لاجرجلا
 وأو دهاجو رب زلا ن ةورع 35 5 تلق ( ع سانأ لاق ) هلوق ۰ كل: نم صخأ هذهو « هفالخ لاقف

 رم نبا ىلع لجر لخد م هبآ سضع مصاع نع ذاعم قیرط نم نایفس نب نسحلا دنع ند  یایشلا قحس)

 ةغيصب « انیطالس » مصاع نع ىسلايطلا ةياور ىف ( انناطلس ىلع لخدن انإ ) هلوق . هقيرط نم يعن وبأ هجرخآ
 بیش یا نبا دنع عقوو ءىثب مدا نيب ملكتتف ىسلايطلا ةياور ىف : le یف ىأ ) مه لرقتف ) هلوق : عمجا

 اولاق ؟ ممهوج و ىف اذه نولوقتأ : لاقف ةيواعم نب ديزي ىف اوعقوف رمت نبا ىلع موق لخد لاق ءاتعشلا لأ قيرط نم
 تاقف ربع نا تيتأ , لاق قپیلاو ةماسأ ىلأ نب ثراحلا دنع ریبرلا نب ةورع ةياور قو « ماع ىنلنو مهحدم لب

 ىردأ الف « اقافن اذه دعن انك : لاقف « مېقد صنف هريغ قلا نأ لعن ءیش ىف نوماكتيف ءالؤه انما ىلا ساجن انا

 اروج هارن ءاضقلاب ىضقي مامإلا ىلع لخدن انإ نجرلا دبع ابآ ايو ثراخا ةياور ىف قيبلا ظفل < ؟دنع وه فيك
 ىناهبصالا رمع نب نحرلا ديعل « ناعإلا باتك » قو . هون ركذف « دمع رشاعم نحن انإ : لاقف « هلا لبقت لوقنف
 ىف ىطئارخللو « میظع نزو ةدحومو ةلممم بيرعو هوعت رکذف « ربع نبال تلق و ییادمطا بيرع نع هدنس

 كلذ فالخ مهل انلق انج رخ اذاف « مبحدمنف انا رمآ ىلع لخدن انا: ريع ل تلق » ىعشلا قيرط نم « یواساا »

 نأ » دهاج a نبا ديز : ةباور ر نم ددسم دسم فو ۽ :: رل هللا لوسر درع ىلع اذه دعن انك لاقف

 اذاو « بعام هل اناق هانيقل اذا : لاق سيق نب كاحضلا سانا ربأو ا فيك : هل لاقف رمع نیا ىلع مدق الجر

 قيرط نم ینارطلل طسرالا قو « قافنلا نم ق هللا لرسر عم هدعن انکام كاذ : لاق . كلذ ريغهل انلق هنع انيلو
 ءرذ وبأ هرصتخا اذکم دعلا نم نيعلا مضي ( اهدمن انك ) هلوَق . یفوکلا زوریف نب ناملسو قحسا اب )ی نا

 اذه » لدب « كلذ » لاطب نبا دنعو « اقافن , اودازو هلثم رذ يأ ريغ دنعو « اذه دعن » ییمشکلا نع هلو

 ینعمسق : مصأع لاق م دازو ۾ قافثلا نم م هدنعو دم نب ماع نع نوراه نب ديزي قيرط نم ليعامال] هلدمو



 ۱۷۹ 0007 ۷۱۷۸-۷۱۸۰ ثيدحلا

 هجرخأ اذكو « علم هللا لوسر دبع ىلع رمع نبا لاق ىفأ لاق : لاقف » ثيدحلا اذهب ثدحأ - رمع نعي - ىخأ

 انك و لاق رمع نبا نأ ىبأ نع ىخأ ىثدأط : مصاعلاق « اقافن م هلوق ىلا دمت نب مصاع نع هدنسم ىف ىرلايطلا

 مصاع نع معن نأ نع ماکحالا ىف خ و هصنام ۾ فارطالا , ىف عقوو « قلب هللا لوسر دبع ىلع اقام هدعن

 نا : لاقف رمع ىخأ هب تثدأ و هرخآ ىف لاتو مصاع نع ذاعم نب ذاعم هاورو لاق « هب هبا نع ديز نب دمع نبا

 لمتحيف « دوعسم وبأ هركذي مل: هرخآ ىلا ذاعم لاقو «هلوق نمو لب هلا لوسر دبع ىف : هيف ديزي ناك كابأ

 ىراخبلا نع هريغ الو ىربرفلا نع اذل تءقو ىلا تاياورلا نم ءىش ىف هرأ لو « فلخ باذک نم هلقن نوكي نأ

 ىبأ نب ديزي نع ) هلوق هللا لوسر دبع ىلع » ىراخبلا ثیدح ىف سيل ةروكذملا ةدايزلا بقع : ىليءامسالا لاق دقو

 وه فاك هرخاو ءارلا فیفختو ةلمبملا نيعلا رسكب ( كارع نع ) هلوق . نيعباتلا رافص نم ىرصملا وه ( بيبح

 باب » ىف مدقت ( نيبجولا وذ سانلا رش تا ) لوق ٠ فدمو ىرصم نيب رئاد دنسلاف « ىندملا ىرافغلا كلام نبا

 هح رش مدقتو « سانلا رش نم » ظفلب ةريره ىلأ نع رخآ هجو نم « بدالا باتك » نم « نيبجولا ىذ ىف ليقام

 سلب د هيلع نذأتسا یذلل مل هلوق نم هرهاظ ضراعي ام رکذل انه لاطب نبا ضرعتو . كانه هدئاوف رئاسو

 هلاح فیرعتلا دصقل ناك همذ ثیح هنأ هلصاحو « امهنيب عملا ىلع ملکتو « لوقلا هل نالآ لخد ايلف « ةريشعلا وخأ

 | لاح ىف هفصب مل هنأ هديؤيو . نیملسلا عفن الإ نيتلا اب دصق اف « هرش ءاقتال وأ هقيلأتل ناك رشبلاب هاقلت ثيحو

 «بدالا باتک د نم « اشحاف مقلب ینلا نكي مل باب , ىف اضيأ هيلع مالكلا مدقت دقو « خاص الو لضاف هنأب هئاقل

 « كلذ دعب رخآ باب » ىف بايتغالا نم زویام نایب اضيأ هيف مدقتو
YA ۰باغ ىلع ءاضقلا ےب -  

 i] نأ مع فا يضر شاع نع » هيبأ نع مشه نع نا انربخأ ريثك نب ع اشر تست ۰

 كيفکی ام ۳ : 2 لاق « هلام نم "زغآ نأ جاتحاف ؛جیحش لجر ”نايفس ا "نا یال تااق

 ۱ <« فر هاب دل لو

 باغ ىلع ةنبملا تماق ول ىتح < ا هللا قوقح نود نييمدالا قوقح ىف و یآ ( بن اغلا ىلع ءاضقلا ( هلوق

 ىلع مكحلا ةعاجو ديبع وبأو ىعفاشلاو ثيللاو كلام زاجأ : لاطب نبا لاق « عطقلا نود لاخاب كح « الثم ةقرسپ

 عطقنا وأ هتبيغ تلاط نإ الإ راقعلاو ضرالاک ججح هيف ئاغا نوکیام كلام نع مساقلا نبا ینثتساو « بئافلا

 0 ول ىتح اقلطم بئاغلا ىلع ملا ىلع ةنيدااب لمعلا » : لاقو كلام نع كلذ ةح نوشجاملا نبا ركسنأو « هربخ

 بره نم امأو . اّعلطم بئاغلا ىلع ىذقيال م : ةنينح وبأو ليل ىبأ نبا لاقو « هيلع ىضق محلا هيلع هج وت نأ دعب

 أضيأ هزاجآ : ةمادق نبا لاقو « هيلع کلا ذفنأ الإو ءاج ناف اثالث هيلع ىضاقلا ىدانيف ةئيبلا ةماتإ دعب شتسا وأ

 یرخالا ةياورلا یهو ىروثلاو ىعشلا ًاضيأ هعنمو « دحأ نع نيتياورلا دحأ وهو قحساو ىعازوألاو ةمربش نا

 نم جتحاو « هليكو ىلع ىوعدلا دعب هيلع عطا زوجيف « الثم لک و هل نم ةفينح وبأ یتفتساو و : لاق دحأ نع

 دواد ؤبأ هجرخآ « نسح ثيدح رهو « رخالا نم عمسل ىح نيمصخلا دحال یضقت ال » هعفر لع ثيدح عنم

 5 یک ی C&C" م ر و 34 لأسي هم عدلا ةي عمست 7 ۱ هنأ و نیما ني هاو اسملاب الا و ثيدحر «امهرغر یذمرااو



 اتا اال ل ل ا. اتا

 : زاجأ نم باجأو « هيلع ابجاو روضحلا نكي مل هتبيغ عم محلا زاج ول هنأبو « عمت الف باغ اذاف هيلع ىعدملا
 محلا ضقن لا ىدأ ولو اهاضتقع لمعيو عمق ةمئاق رمح اذا هو نال بالا لع محلا عامرال هلك كلذ نأب

 عم امأف عامسلا ناكما حم وره 1> لع تو لح : ىرعلا نا لاكو 2 نيرضاخلا لع لو لع تب دحو ؛ قالا

 ةعفشلا ق كا ذو ةيفاحلا لمع دقو <« رعص وأ رجح ۳ نوذج وأ ءارخاب رذعت ول ۹ 1 محلا توت و بيدك هرذعت

 «دنه ةصق ىف ةشئاع تب دح فنصملا ركذ 9 ¢ يأاغلا جوز هقفن م هم عقد نأ لام بانال هدذع نم لع مكحلاو

 ناس مدت و « دلملا ی | رضاح ناك نايفس ابأ نأب بععت و ¢ بئاغلا ىلع ءاضقلا زاوط ةهعاج و ىعفاشلا ۳ جتحا دوو

 ريغ دئاوفلا نم هيف نيتلا نیا رکذو . دا هلو روک ذلا ثيدحلا حرش عم « تاقفنلا باتك ١ ىف قوتسم كلذ

 هناگلف لوألا امأ  رظن اممم لك قو : تلق .  ةرومد سیل اهتوص ناو « اهتاوح ىف ةأرملا جورخ » مدقت ام
 ثرح عازتلا امناو قثلسم ةرورضلا لاخ یانلا او ۰ أاعيت ةعفدلا ركذ عقرف ةعببلل تءاج تناك ادنه نأ ءاج

 ةرورض ال

 هذاخأي الف هيخأ قحم هل يذق“ نم صاب - ۹

 ی و امارح لحم اه لاو الالم هم رک الو امارح لح ال ک الا ءاضق ناف

 ۱ .ینربخآ : لاق رباهش نبا نع خاص نع لمس نب ميهارإ 3 ۳ رثبع 4 زيزملا دبع شم بس ۱

 زا لا لوسر نع اهنریخآ ب ئنلا جوز ةملس مآ نأ هتريخأ ةملس فأ ةئبا نیز نأ ريبزلا نب ةورع

 "نوکی نآ مکضمب لماذ ملا ىتاي هنار س نأ ۹ لاقت مهلا جر 7 رهن رحح باب و مس هنأ

 ءرانلا) نم ةعطق ىه ااف لسم قع هل تب نف « كاذ, 4 ىف قداس ”هنأ بس اف ضس نم بأ

 » 0 رتا 5 اه ايلف

 ۰ ۵ 2 4 ۱ . نر . و
AYیبلا جور ةشاع نعد رببزلا نب ةو رع نع باهش نا نع ثالام ین دح لاق لعام ات  

 هضیفاف ىم ةعمز دیو نبا "نأ صاقو ىبأ نب دعس هيخأ ىلا دمع صاقو بأ نب ةبتغ ناك . تلاق اهسأ هب

 . لاقف ةعمز نب “دبع هيلا ماقف « هيف "ىلا دبع ناك دق « ىخأ نا لاو دعب را حفلا ماع ناك ايلف « كيلا

 ناك« ىخأ نیا « ہلا لوسراب . دعس لاقف « لب هللا لور ىلا اقزاستف < هشارف ىلع داو یبا قدی "ناو یخا ۶ ۰ سب ۲ مو .ِ

 دعا كل وه. 9 1 لودر لاو ء مشارف ىلع 27 ۳ دی "ناو ع مر نب دبع لاقو ؛ هيف "ىلا دبع

 «هنم ىجتحا . ةعمز تاب ةدوسا لاق < . رجلا رهادژر « شارفلل دلولا هل للا لوسر لاق مث . ةعمز نبا
 ه- 5 و. ۳ 1

 ¢ ىلاءت هلا قل ىح اهاراق « ةیتعب همش نم یار ال

 رهو معالا ینعلاب ةوخأ ىهف همصح ىأ ۳ ها قع 2 هلوأ مع 4 دز یو نم 2 نيونتااب ( باب 0 هلوق



 ۱۷۳۳ ۷۱۸۲ - ۷۱۸۱ ثيدحلا

 مالا نمو تبسالا نم خالا قدرطم وهف « ءاوس محلا اذه ىف دترلاو دهاعملاو یذلاو , لسلا نال سنجلا

 هيخأ قح هلو ريع اءاو ؛ جییهتلا باب نم ركذلاب ة وخالا صيصخت نوکب نأ لمتعو < كلذ ريغو نبدلا قو

 نع ةورع نب سا 6 ف عقو ظفالا اذهو سا ةيقب هن ال ۾ هذخأت الف » : لاق كلذلو سا ظفلا ةاعارم

 ( الالح مرحي الو امارح لحي ال کالا ءاضق ناف ) هلوق ۰ هنع ىروثلا قیرط نم لیلا كرت ىف مدقت دقو « هيبأ

 ىلع ءاضقلا اوف اما تم نأ ىلع ةلالد هيف , لاق ثيدحلا اذه رکذ امل هناف یمفاشلا لوق نم هذخآ مالكلا اذه

 هب حرصو ناسيك نبا ره ( خاص نع ) هلوق . « امارح لحي الو الالح مرح ال ىضاقلا ءاضق نأ , هيفو « رهاظلا

 ها ةباجلاو « ماصخ ةبلج عمس و ىرهزلا نع بيعش ةياور ىف ( ةموصخ عمس ) هو لیعاعالا ةياور ىف

 وهو : داصلا نوکسر ءاخلا حتفب « مصخ ةباج و مسم دنع سنوي ةياور ىف عقوو « تاوصالا طالتخا : ماللاو

 کو 0 شتو هعمج زوج و اثنؤهو | کک عمجاو دحاولا هيف ىرتسا ردصم مسا

 اف ةنأ یهو جلا ىل ىلع ماللا مدقق ٠ ةب و ماشه نع رمعم قيرط نم مسلو € 4 ناصخ ناذه 3: ىلاعت هل وق ىف

 ىأ دنع ةلد مأ نع عفار ن هللا دبع ةياور ىف نينثا اناک امهتأب م ؛ جی رصتلا عقوو مهتييعت ىلع فألف مر ,صل | امأف

 تناك اهنأ عفار نب هللا دبع ةياور ىف نيف ةدوصخلا امأو « نامصتخي نالجر لب هلا لاوسر ناز هظناو دوا

 بيعش ةياور ىف ( هت رجح بايب ) هلوق ۰ « تسرد دق ءاشآو ثبراو م قد قو « ام ثيراوم قد

 مأ باسر رمعم ةياور ىف لسم دنع عقود ةيلس مأ لزنم یھ ةروكذملا ةرجحلاو « هباب دنع و لسم لع وب و

 يف رشيلل كراشم هنأ دارملاو و منم هنأ یعع « دحاولاو ةعاجا ىلع قلط قاخلا رشبلا ( ر شب انآ اما ۱ هلوق ۰

 دل اب صتخب هنال ىزاحي انه رصحلاو « هتانصو هتاذ ىف اہ صتخا قلا ایازاب ele ولو « ةقاخلا 3

 هيلع نال ىتح بيغ لك ملعب هناف الوسر ناك نم نأ معز نم ىلع ادر هب ىتأ نال « باق رصق » ىمسيو نطابلا

 كرت ىف و ىروثلا نایغس ةياور ىف ( ضعي نم غلبأ ا نآ ب لعلف م هل ا یتا هناد ) هلوق . مواظملا

 ةيواعم نأ قا ط نم مل اسل هلممو « ضعب نم هتجع نا نورك ۳ ضب "لا نومصتخت مناو « لیلا

 افذح مالکسلا ىف نأ نذؤي اذه ) قداص هنأ بسحأف ) هلوق ٠ ليلا كرت ىف نجلأ هلوقب دارملا ىف ثحبلا مدقتو

 دواد دآ ةیاور ىف ( كلذب هل ىضقاف )  هلوق ۰ اقداص هنظاف ١ رمعم ةياور قو « بذاك ن زطابلا ف وهو ه هريدقت

 ۳ عفار نب هللا دبع ةياور قو ةر واعم ىبأ ةياور ىف هلثمو « عمسأ ام وحن ىلع هيلع هل ىضقأف , یروثلا قيرط نم

 ءىثبهل تيضق نف و رمعمو كلام ةبا ور ق (لسم قح هل تيضق نف) هلوق ٠ 5 هيف ىلع لزني مل امف يبأرب عنیب ىضقأ امنا

 یآ دنع عقور 5 تيطعأ د ىنعم تبضق نم ها و ءامش هبخأ نم هل تب عو نم د یر ول ةياود قو« هيخأ قح ن رم

 e هللا دبع ةيادر ینو ۾ هذخأب الف ءىثب هبخآ قح نم هل تيذق نم » ی و نب دمش نع دواد

 ىا اماطسا ران نم ةعطق ام هل عطقن اعاف ابلظ ةعطق اه عطش اهارآ ة ةيضقب هل تيضق نفر ىطةرادلاو ىواحطلا

 امئاف) هلوق ٠ ديكأتلل امأكف « ةعطق » ةلملا ءاطلاو ةلمبلا نوكسو ةزمحلا سكب ماطسإلاو«ةءايقلا م وب هقنع ىف

 6 نطابثا ىف ناك اذإ رهاظلا بع « هب هل تيضت ىذلا , ىأ (رانلا نم ةعطق ) هلوق ٠ ةدقلاوأ ةلاحال ريمضلا

 زاجب نم وهف هاطاعتي نم ىلع بيذعتلا ةدش هنم میش ليث“ «رانلا نم ةعطق هلوقو « راتلا ىلإ هب لو, مارح هيلع وف

 ابامحيلف ٠ سنوي ةياور ىف اپکرتیل وأ امذخأبلف ) هلوق ۰ ( ادان مهتوطب ىف نولاكأي امنإ ) ىلاعت هلوقك هییدتلا



 ماكحالا بانک - ۳ ۱۷
 ناو ماشم : یبطقرادلا لاق « راذلا نم ةعطق » هل عطقأ امئاف , هذخأب الف , ماشم نع كلام ةياور قو « اهرذيل وأ
 ىرهزلا ةياورو : تلق . 9۹ رک ىأ هخيش نع یطقرادلا هاكحو « هنم ظفحأ ىرهزلا سم کس هم ناک

 ءاش نمو نمؤياف هاش قف 0 .هلوقك وه لب « رييختلا ة ةا ال ديدبتلا هيف مالا ناف ۳ ةياور لا عجرت

 ناك ناف ؟ لطبم وأ قمع وه له : هسفن نم لعأ هنأ : هانعمو « هل یضقبلا باطخ ره : نيتلا نبا لاق 4 رفکیلف
 ف عفار نب هللا دبع داز : هيبذت ٠ هيلع ناك اع لصالا لقسال محلا ناف « كرتلف الطيم ناک ناو 0 ذخآیف اقع

 مث قلا ايخوتو [متقاف اعلمف اذإ امأ رس ینلا امل لاقف كل قح امهنم لك لاقو , نالجرلا کیف و تردما رخآ
 ىف وه اثیش رهاظلا ىف هب قحتسا یتح لطاب ىف مصاخ رم مثإ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو ء اللاحت مث « امهتسا
 هنأ «فلاحلا ةءاربب كالا کحو هيلع ىعدملا فلخ « ةنيب هل نكي ملو الام یعدا نم نأ , هيفو هيلع مارح لطابلا
 مال لاتحا نم نأ و هيفو کا لطبو تعم هاوعد انت كلذ دعب ةنيب ماقأ ول ىعدملا نأو « نطابلا ىف ریال
 هنع عفتري الو نطابلا ىف هلوانت هل لعال هنأ هب هل كو رهاظلا ىف اقح ريصي ىتح لیحلا هوجو نم هجوپ لطاب
 أطخأ اذإ دهتملا نأ , هيفو « بيصم دهتي لك نأ معز نم ىلع هب دريف ءىطخي دق دبتجلا نأ , هيفو « مكحلاب مثإلا
 كلذ ىف فلاخو ءیش هيف هيلع لزني مل امف داهتجالاب ىضقي ناك ريلي هنأ  هيفو قأيس اک « رجوی لب مثإ هقحلب ال
 نطابلا ىف نوكيو هب مكحيف ىمأ ىلا هداهتجا هادأ اعر هنأ و هیفو « مهيلع هب جتحام حرصأ نم ثيدحلا اذهو « موق
 " زاج ول هنأب اقلطم عنم نم جتحاو « هتدصع تو می هبلع رقي ل عسقو ول كلذ لثم نکس كلذ فالخب
 كبرو الف ۷ ىلاعت لاق ىتح , هماكحأ عيمج ىف هعابتاب مالا توبثل أطخلاب نيفلكملا رمأ مزال هکح ىف أطخلا عوقو
 هتبتر ولعل كلذ ىلوأ لوسرلاف « أطخلا نم موصعم عاجالا نأبو : ةبالا . کم رجش اف كو کح یت نونمؤيال

 مهناف نیدلقلا قح ىف دوجوم هنال « هيف روذ ال طلا عاقيا مزلتسا ۳ لا ناو لر اباد
 اذإ عامجالا ناف ةدودرم ةمزالما نأ , : ىفاثلا نع باوجل او « أطخلا هيلع زاج ولو 1 اماو یتفلا عابتاب نو رومأم
 ثيدلاو ,عامجالا س دن ىلا ال لوسرلا ۳ ی ما الا عجرف « لوسرلا نع ءاجام راهرو نآ ىلع لد هد وج و ضرف

 مزاب ال ذإ كلذ نم عنام الو , هفالذ ناابلا ىف رمالا نوكيو « رهاظلا ىف ءیشلاب 5ك ع دق هلأ ر تيثأ نأ ةجح

 ىلع ةينبلا تاموصخلا لصف ىف ةعقاولا تاموكحلاب قاعتي ثيدحلا نأب عنم نم باجأو « القن الو القع لاح هنم
 أطخلا هيف عقب نأ ةعنتمملا امئاو « أطخلا ىلع رقي الف كلذ عمو « ايف كلذ عوقو نمعنامالو « ةنيبلا وأ رارقإلا
 ىلاعت هلوقل « اقح الإ نوكي ال هناف « هداهتجا نع اًمشان كلذ نوكيو اذك هيف ىعرشلا محلا نأب رمأ نع ریخت أ
 ججح نمو « ناك اك لاكشالا دوعيف ىعرشلا مكحلا مزاتسي كلذ نأب بيجأو . ةيالا # ىوهلا ىلع قطني امو ال
 « مءامد ىنم اومصع اهولا اذاف « هللا الإ هلإ ال اولوق_ ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمآ ه رم هلوت كلذ زاجأ نم
 ناك هنأ عم كلذ ىف ةك لاو كلذ فالخ دقتعي رمالا سفن ىف ناك ولو - نيتداهشلاب ظفات نم مالساب مكحيف
 ءهدعب ماکسلا هدتیو نیفلکسل عرش ام مکح ناك اعرشم ناك الا هنأ ةموكح لك ىلع یحولاب هعالطا نكمي
 ةشئاع ثيدح هداریاب فنصملا راشآ ةتكنلا هذه ىلاو « هب اوفاکام لثع مكجلا ىف , ىأ « رشب انأ امنا » لاق مث نمو
 نوش نمأ ةيتعب همش ىأر مل مث « ةعمزب هقلأو ةعمز نب دبعل دلولاب 9 مکح تیح ةعمز ةديلو نبأ ةصق ىف



 ۱۷۵ ۷۱۸۱-۷۱۸۲ ثيدحلا

 الول , هب تیمر یذلا هبشي ادلو تنعول ىلا تعضو ال نینعالتلا ةصق ىف هلوق هلثمو اطاتحا هنم بجتحت

 سفن ىف ناك ولو « رهاظلاب ةعمز ةديلو نبا ىف مكح رم هنأ ىلإ یراخب راشأف « نأش او ىل ناكل نامالا

 كلذ ىلإ هقبسو « كلذ ىف فالتخالا دراوم نم وهالو . داهتجالا ىف أطخ كلذ ىمسي الو ةعمز نم سيل رمالا

 اوظفل ام نيمصخلا نم حمسیام ىلع عقی سانلا نيب مكحلا نأ هيفو ه : لاق بابلا تیدح ىلع ملكت امل هناف ىعفاشلا

 فلاخ دقف كلذ لعف نف « هب ظفلام ريغ دحأ ىلع ىضقيال هنأو « كلذ ريغ موق ىف نوكي نأ نكمي ناک ناو هب

 لاق ةيتع انيب 8# ىأر ايلف « ةديلولا ناب ةعمز ن دبعل هؤاضق اذه لثمو م : لاق هيبن ةنسو هللا باتكح

 دق انااا ل إل ىلاعت هللا لوق لاثتما ۽  رشپ انأ اما  هلوف ىف سلا لعلو . ىهتنا ةدوساپ هنم یجتحا

 نأ اورمآ ام لثمب م 3 نأ رمأف « نيناكملا عيمج هيف ىوتسي د ىذلا رهاظلا ىلع ماكحألا ءارجإ ىف ىأ £ 2 2

 لصاحلاو « نطانلا ۳ ظن ريغ نم ةرهاظلا ماکحالا ىلا دایقنالل دابعلا سوفن بیطت و هب ءادتقالا متيل 0 اوکع

 هيفد . باوصلاو أطخلا قلعتی هبو . هيف رصبتلاب دمتجنا فلک ینلا وهو « مكحلا قیرط , ۳ نيماقم انه نأ

 : ىواحطلا لاق , هب فیاکتاا عقب ملف ءهلسر نم ءاش نمو هللا الإ هيلع علطي الو مصخلا هنطيبام و رخآلاو « ثحبلا

 اک نطابلا ىف ناك نا « كلذ ی وأ ةت رف وآ حاکس تاث اوأ كلم ةلازإ وأ لام كيلمش مک ۱۱ نأ ىلا موق بهذ

 نكي مل اهريغ وأ ةدابشلا نم مالا هيلا دنتسا ام فالخ ىلع نطابلا ىف ناك ناو « هب ا ىلع ذغن رهاظلا ىف ره

 * م فسوب 3 ممهو « روپ AS الو قالطلا ال و حاكنلا ال راز الو كيامتلل امج وم محلا

 مل «رهاظلا نم احلا هيلا دنتسا ام فال نطابلا ىف رمالا ناكو ء لام ىف ناك نا مكحلا نأ ىلا نورخآ بهذو

 ىلع بابلا ثيدح اوامحو .ارهاظو انطاب ذفني هناف قالط وأ حاكن ىف ناك ناو هل موكحملا هلل ابجوم كلذ نكي

 لجرلا نوكي نأ لاتحا عم نینعالتلا نيب قرف خط هناف نینعالتلا ةدقب هادع ال اوجتحاو لالا وهو هيف دروام

 نطابلا ناك ولو رهاظلا ىلع هنأ لام كيلمت هيف سيل ءاضق لك , نأ اذه نم ذخؤيف : لاق  هب اهامر ايف قدص دق

 تعقو امنا ناعللا ىف ةقرفلا نأ, بقعت و «لاومالا یفالخ لیل حلاو مرحتلا كلذ ىف تدع 2 كالا 6 کح نأو « هفالخ

 ثيدحلا رهاظ نأب ةيفنحلا نم هريغ باجأر « هيلع ساقي الف هسأرب لصأ وهو « بذاك امهدحا نآب علل ةيرقع

 امناو هيف عاذألا سيلو « نیم الو كانه ةنيب ال ثيح مصخلا مالك عامسب قلعتي اب ص وصخ كلذ نأ ىلع لدي

 نم نوکیف - عوقولا مزاتسنال یهو  ةيطرش هل تيضق نف لوق ىف « نم » نابو ةداهشلا ىلع بترملا كلا ىف عازتلا

 ذأ ىلع مادقالا نع رجرلاو ديدهتلل نوكي نال لمت« انه رهو ضرغ هب قلعت اف زئاج وهو عقب ملام ضرف

 خوسفلاو دوقعلا ىف انطاب کلا ذوةن مدع مزلتسب نأ زاج ناو وهو « ةموصخلا ىف غالبالاو نسللاب سانلا لاومأ

 نوکیال هنال طلا ىلع رقي رم هنأ مرلت a نآبو عنم م نأ. ةجح هيف نوكي الف كلذل قسي مل هنکسا

 محلا كلذ لطم نأ بحجب هيلع حلطب هنأ ضرف ىف الإو « أطل ا رمتسا اذإ الإ « راذلا نم ةعطق , هب یضق ام

 نأ امإو < مدقتام ىلع لوؤيو هب مبتلا 9 نآ اماف  كلذ فلاخ تیدما رهاظو « ةقحتسا قلا درب و

 , باوجلاو ءىناثلا اذكو « رهاظاا فالخ هنأ : لوألا نع باوجلاو : لطاب وهو اهلا ىلع ريرقالا رارمتسا مزلتسي

 و عادلا سیل و « هيف هيلا حو مل امف هداهتجا نع ردص ینلا كلا وه هيلع رقيال یذلا املا نأ : تا اثلا نع

 لمعلا بوجر ىلع قافتالا أطخ یمسب الف ةرجاف نيم وأ روز ةدابش ىلع ءانب هنم رداصلا محلا ىف عازألا امإو



 ماكحالا باتسك - ۳ ۱۳۹

 تیدح ىف هيلا ةراشالا تمدقت ا « كلذك سيلو أطخ ىمسي ماکحالا نم ريثكسلا ناكل الو : ناعالابو ةدامشاب
 مر ما یو ايلا لإ ال اواوقب ىتح سائلا لئاقأ نأ ترمأ ١
 هنأ , ىعفاشلا لاق مث نمو ٠ لعأ هللاو خوسفلاو دوقعلاو لاومالا : سا لر .مث ىف ةرهاظ ثيدحلا نم ةجحلاف

 ق هنأ رح ىلع 0 معي وهو روز یدهاشب 00 :أ نل ةج هرلا لح ىوعد ىف قرفال

 عامجالاب هقرتسي نأ هل لع مل هکلم هنأب کالا هل مح اذاف « هتيرح معي رهو « روز ىدهاش كلذب ماقأو « كلم
 ةلئاق ىلع قباسلا ع عامجاللو « حيحصلا ثيدحلا اذهل فااخم ًانطابو ارهاظ لع عاجلا کح نأ ناب لوقلاو : ىوونلا لاو

 و لاومألا نم طايتحالاب ىلوأ عاضبالا نأ » وهو « روكذملا لئاقلا مهقفاوو اهيلع ءاملعلا عمجأ ةدعاقلو
 فالخ یر اد هل ىتفملا ناك ناف « لع ماي تقم ناک ناو » هيلع وأ هل موکحا ىلع ذم 6 ا ناک نأ : ىبرعلا

 «لوبجلا نم ءارالا زارج قلا ایخوتو ه هلوق نم دافتسيو : لاق . لعأ هللاو « زاج الاو « زج ل هب ءاتفأ ام
 ۰ حيحصلا ثيدحلا ةفااخل اثيدحو ادق كللذ لاق نم ىلع اوعنش : ىطرقلا لاقو « مولعملا ىف نوكي ال یخ وتلا نال

 ىلع نع ءاج ام ةيفنخا ضعي جتحاو « ناصتو اهل طاتحي نأ قحأ ىهو « جورفلا لاذتباو و لاملا ةنايص هيف نالو

 تأ ینجوزف ؛ روزلاب ادهش امها أ راا تلاقف « نيدهاش ماقأو ابجوزت هنأ ىعداف تبأف ةأمما بطخ الجر نأو

 روكذملاجت>ا و « ىلع نع تشب ملهناب بقعت و « حاكنلا املع ىضمأو ‹ كاجوز كادهاش : لاقف : ترضر دقف هنم "

 از ا نع ارا | هيف ءاشنالا ةبالو هل e الا ناب رظنلا ثيح نم ٠
 كل هناف ء خوسفلاو د وقعلا ءاشنا كلعو « وربع ىلا ديز لام عقد كاع ال یضاقلا ناف « هيف عازتلا سيل و لاملا ىف .

 لع ةقرفلاو « ةريغصلا لع حاكنلا ءاشنا كل و « ةبيغلا لاحو ظفحلا كالحلا فوخ لاح وربع نم الثم ديز ةمأ 8
 جوزال الالح تيتتبل قالطلاب كح ولف انطاب دغني ملول هلو « مارحلا نع ازارتحا ءاشنا كلا لعجيف «نينعلا
 نمز ىف ددعتم عمج لحتف اذكهو « ثلاثلل تلح لوالا ىلتبا ام لثم ىناثلا ىلبا ولف | رهاظ یائللو انطاب لوالا

 اولاق اع) روبخلا ناب بقعت و یهتنا دحاول الإ لحال اماف انطاب هذان اناق اذا ام یالخ ةف یخ الو دحاو

 دقف ام لوخدلا دمعتو مکا دمتعا اذاف « روزلا ةداهش ىلع بترت محلا نأ لع اذ م ىناثلا ىلع مرحت : اذه ىف

 مادقالا نم مزا انا شحفلاو كلذك ثناثلا كح ناك ىناثلا ىلتبا ولو « هلكاف لاملاب مكحلا ناك ول اک امر بکترا
 ةجحلا دوجو محلا ةمح طرش : قاعمسلا نبا لاقو « دحاو دعي ادحاو ارهاظ اونز ول اک ناكف ا طاعت ىلع

 ناف ةلداعلا ةنيملا ىه مكحلا 2 ةجح نال تجلا لصحت 0 روز دوش رمالا سفن ىف ةنيبلا تناك اذاو « لحنا ةباصاو

 ناف: لاق ءاقح مهةدابش نكت ا دوبشلا ناك اذاو « كلذ ذائزا مكحلا ة ةقرقح و ؛ قملا رابظا ةدامشلا ةقيقح

 مهقدص ىلع عالطالاب فلكي و هيلع ىف ةلداعلا ةنيبلا یهو اب هللا رمأ 2 ةيعرش ةجح مکح یضاقلا نأب ارجتحا

 5 بجو ام لاطبا مزلل رمالا نطاب ىف ذذنيال انلق ولف هب رمأ ام لثتما دقف مهتدابشب م كح اذاف « رمالا نطاب

 هسلع بحب هناف كااذ دقتعيال دم ىلع ةيداتجا ةلأسم ىف یضاقلا ةلزنع وهف ةيولطم لاطبالا نع م كحلا ةن اص نال

 یضاقلا مب ال اذطو ذوةالل ةجحلا هذه نأب ::قاعمسلا نبا باجأو : مكحلل 2 ةن امص هدقتعب ال ۳ ناو كلذ لوبق

 اذا لاطبالا نع ءاضقلا ةنايص بحب امنإو « رمالا نطاب ىف ةقيقح ءاضقلا دون ءاضقلا بوجو ةرورض نم سدلو



 ۱۷۷ ۷۱۸۳ - ۷۱۸۲ ثيدحلا

 ذخأ هل لحي له « مالا هب هل كح ام فالخ دقتعي هل موكحلا ناك ول : عرف . ملعأ هللاو ةحيحص ةجح فداص

 هل کخ « قيدصلا ركب ىبأ ىأر دجلا ىف ىري ضاقل هعفرف اقيقش اخأ كرتو هنبا نبا تام نك ؟ ال وأ هب هل مدام
 ىلع بحي » هنأ رثكألا نع رذنلا نبا لقن « روما ىأر ىري روكذملا دجلا ناكو « قيقشلا نود ثرإلا عيمجب
 مالا نا : لاق نمل ثيدحلاب لدتساو « روهشم ةلأسلا ف فالخلاو هدقتعم المع « قيقشلا خالا كراشي نأ دجلا

 ىف قمعتلا نإ : هيفو « لبق هيف ثحبلا مدقت دقو « عمسأ ام هل ىضقأ امنا » هلوق ىف رصحلا ليلدب « هبلعب كي ال

 ىأ « غلبأ و هلوقب دارملا ناف « مومذم هسكعو قلا ةروص ىف لطابلا نييزت ىلع اهبحاص رادتقا لصحي ثيحي ةغالبلا
 « قحلا ةروص ىف لطابلا ىلا هب لصوتيام كلذ نم مذي امناو مذب مل قحلا ىلا لصوتلا ىف كلذ ناك ولو , ةغالب رثكأ

 مذي اک .اذهو « ةحودم اهتاذ دح ىف ىهو هببسب حدع ىذلا قاعتلا بسع مذت امناو اهناذل مذت ال نذإ ةغالبلاف
 حالصلا لهأ نم ريغلا ناك نا اهس الو هتجرد ىلا لصي مل نم هريغ ريقحتو « باجعالا اهيسب هيلع ًارط اذإ اهحاص

 ةغالبلا نيب كلذ ىف قرف الو « اع ةيجراخلا رومالا نم اهنع اشنيام بسع ةيثيحلا هذه نم مذت امنا ةغالبلا ناف

 فيرعت ىف فاتخاو « اهقلعتم بسح حدم وأ مذت دقو اهتاذ دح ىف ةدوحم بولطملا ىلا لصوت ةنتف لك لب اهريغو

 زاجالا : ليقو « ظفل نسحأب ريغلا ىلا ىنعملا لاصيإ : ليقو « ةبلق ىف ام هنك هناسا ةرابعب غلب نأ : ليقف ةغالبلا

 , ىنعملا عاستاو ظفللا لاجا : ليقو ؛ ماسبال ريثكو مهبال ليلق : ليقو « راضا ريغ نم فرصتلاو ماهفإلا عم

 : ليقو « ةبيدبلا عم ظفللا ةلومس :ليقو « ىنعملا ةباصا عم زاجمالا نسح : ليقو « ىنعملا ریثکت و ظفللا لیلقت : ليقو

 ىف قطنلا : ليقو « أطخ ريغ نم بانطإلاو زجع ريغ رم زاحيالا : ليقو « ةيغبلا نع فشکت ةملك وأ ةلاد ةحن

 . هسكعو هرخآ ىلع هلوأ لادلا مالكا : ليقو  لصولاو لصفلا ةفرعم : ليقو « هعضوم ىف توكسلاو هعضوم

 « ةحاصفلاو لاحلا یضتقا مالكلا ةقياطم , اهنأب : ةغالبلا نايبلاو ىناعملا لهأ فرعو « نيمدقتملا نع هلك اذهو
 « هفذحو ديكأتلاك « تاماقتا توافت بسحب ماكتملا هيلا جاتحي ام : ةقباطملاب دارملا اولاقو « ديقعتلا نع هولخ یهو
 ريغ نم هرطاخ ىف عقب اب كح نم ىلع درلا هيفو . لعأ هللاو « كلذ وحنو بابسإلاو زاحيإلا وأ « همدعو فذحلاو

 هيلع درلا هجوو هنع لصفتملا نم ىوقأ هب لصتملا دهاشلا نأب جتحاو , اهوحنو ةئيب نم ىجراخ مآ ىلا دانتسا

 ةماعلا رومالا ىف رهاظل اب مع امنا هنأ ىلع اذه هثيدح لد دقف كلذ عمو « اقلطم هريغ نم كلذ ىف ىلعأ لع هن وک

 هللا نأ نكمي ناك ولو « اهرهاظ ىلع ماكحالا ىرجت هنا لعأ هناف « كلذب قحأ لوسرلا ناكل احرص ىعدملا ناك ولف
 نأ ماكحلا نم هريغ ميلعت دارأ هنأكف هدي ىلع عقاو ماکحالا عيرشت نأ كلذ ببسو « ةيضق لك بيغ ىلع هعلطي

 م احجار اينظ وأ اینیقب « عاع وأ ةدهاشء ايسح الع هيلعيام فالخب الثم ةنيبلا تدهش ول : معن . كلذ اودمتعي

 باب و ىف مدقت م ءىلعلاب ءاضقلا ىف فالتخالا عقو ناو قافتالا مهضعب لقنو « ةنيبلا هب تءاق امب مكحي نأ هل زحي
 لمعلاو قلا اودمتعيل موصخلا مادالا ةظع وم : ًاضيأ ثيدحلا قو « ءاضقلا هتيالو ىف كاحلا دنع نوكست « ةداهشلا

 ملعأ ىلاعتو هناحبس هاو : یتفلاو احلل ىعامجإ مآ وهو هيلع مكسحلا ءانبو حجارلا رظنلاب 1

 حلا ساپ سس ۳

 ۱ 4 2 مسا ىف 5 8 ۳
 یآ نع شععالاو روصنم نع نايفس ان ربخا یا ررلا دبع ایت ل> رم نب "یاحسا شی — ۸۳

 یرابا عض و ٩۳ ج ۳ م

 اهو و ركيلا ىف



۱۷۸ 
 ماكحالا باتک دوب

 وهو ایل الا رجاف اهيف وهو الام اهب مت ربص ني ىلع فلت ال . لب یبا لاق للا دبع لاف » لاف لئاو

 « ةيآلا ( اليلق انن مهناعأو للا دهعب نورتشي نيذلا "نإ )ل لا لزتأف « نابض هيلع

 و ينا لا « رپ ىف هتعصاخ لجر ىفو تلزت ف : لاق مدح ها دمو ثعشألا ءاغ » - ۵

 ) نا رثمعب ”:رورتشإ نيفلا "نا ر تازیف « فل 5إ : تلف . ON : لاق . ال : تلف ؟ ةندلب "كل

 ل بالا

 نإ إل ىلاعت هلوق لوزن ىف  دوعسم نبا وهو هللا دبع ثيدح هيف رکذ ( اهوحنو ربا ىف مكحلا باب ) هلوق

 مدقت دقو « رب ىف هتصاخ لجر ینو « تلزن "ىف و ثعشالا لوق هيفو  اليلق ان مهناميأو هللا دعب نورتشي نيذلا

 لحال رهاظلا ىف ماحلا مكح نأ ىف ةجح ثيدحلا اذه : لاطب نبا لاق « روذنلاو نامألا باتك » ف فوتسم هحرش

 ةيالاو ‹« ةرجاف نیمی اثیش هيخأ قح نم عطتقا رم ةيوقع هتمأ رذح تلم هنال « روظحا حي الو مارحلا

 لطابلاب هقح نم ءىش ىلا لصوتو هبخآ ىلع ليحت نم نأ كلذ نم ذخویف « نآرقلا ىف ءاج دعو دشآ نم ةروكذملا

 رادلاو بلا نيب قرف ال هنأ عم ةصقلا ىف ةمجرتلا هذه لوخد هجو : رينملا نبا لاق « هيف مثإلا ةدشل هل لحي ال هناف

 عوقول كلي هنأ ةجرلاب قق « كمال ءاملا نأ معز نم ىلع درلا دارأ هنا « اهدحو رثبلا ىلع مجرت ىتح دبعلاو

 « اهوحنو لاق لب سل ىلع ةمجرتلا ىف رصتقي مل هنأ : امهدحأ نیمجو نم رظن هيفو . ىهتنا « اهيف نيصاختملا نيب محلا

 سا ىف سيلو « ءاملا لخدب الو بلا عیب زوج هنال ءاملا عيب منم نم ىلع ةجح هيف نكي مل رصتقا ول : لاثلاو

 درلا حصي فیکسف ءاملاب حرصت

 هياقر لالا ريثك ىف ءاضقا بيس ۴۱

 ءاوس هريثكو لالا لباف ىف ءاضقلا : ةمرپش نا هد نا لاقو

 نأ ت تر نأ ر زا ن ةورع ینربخآ یره ژ ین بيش انربخأ نادل وبا موم - ٥

 انأ ان : مهل لاتف مہا جرظ « وباب ۵ ماصخ ةباح هلي يا هه قياما آرت رم

 تیضق نف « قداص هيأ بسحأر كذب هل ىمقأ ضع زم ّمابأ نوکی نأ اضعب ل ھا یبتآ هاو ءرشب

 « اپ.دیل وأ اهاذخأياف «رانلا نم ةمطق ىه اعاق لسع تع هل

 ىف صيصختلا ةلئاف یثخ هنأك : رينملا نبا لاق ( ءاوس هريثكو لاملا ليلق ىف ءاضقلا ) نيوتتلاب ( باب ) هلوق

 لبق دوكذملا ةبلس مأ ثيدح هيف ركذ مث « لج وأ لق : ءىش لك ىف ماع ءاضقلا نآب مجرتف » هذه لبق لا ةجرتلا

 نم ىلع درلا ىلا ةجرتلا هذ راشأ ةنأكو « ريثكسلاو ليلقلا لوانتب وهو لسم ق هل تيضق نف هيف هلرقل « بايب

 « كلذ ىف هتک ذافنو هتفرعم ةوق بسع « ضعب نود رومالا ضعب ىف ديرب نم ضع بيئتس نأ ئضاقلل نا » لاق

 ءیشلا ىف بج الو « الا نم نيعم ردق ق الا نیدلا بجبال : لاق نم ىلع وأ ؛ ةيكلاملا ضعف نع لوقنم وهو



 ۱۷۹ ۷۱۲۸۷ - ۷۱۸۵ ثيدحلا

 نبأ هلاق « الثم هبئان ىلا هدر هيلا عفر اذ لپ « هفاتلا ءیشلا ىف مكحلا ىطاعتي ال ةاضقلا نم ناك نم ىلع وأ هفاتلا

 الملا نايفس وه ( ةنيبع نبا لاقو ) 4لوق ۰ ىراخبلا دارم قلأ لوالاو < رکلا نم عون وهو : لاق « رینلا

 الوصوم رثالا اذه ىل عقي لو ( ءاوس هريثكو لاملا ليلق ىف ءاضقلا ) یضلا هللا دبع وه ( ةمربش نبا نع )

 مهغاويطو ملاومأ ساذلا ىلع مامإلا عيب باپ - ۲

 مالا نب متن نم أرب دم لَم یبلا عاب دقو

 نع » ءاط» نع ليبك نب ةملس انث دح ليعامسإ انث الح رشب نب دج انثكدح ريم نبا شرم = ۸۹

 ”ةعابف « هريغ “لام هل نكي ۱ رد نعمل امال قتعا هباصأ نم الجر "نأ هلل ىنلا د : لاق ل دبع نب راج

 « هيلأ هنمشب لسرا مث مرد ةئامت مو

 نأ ىلا ریشیل مامالا ىلا عيبلا فاضأ » : رينملا نبا لاق ( مبعايضو مهلاومأ سانلا ىلع مامالا عیب باب ) هلوق

 دوقع ىف فرصتلا مامالل نأ ققحتل « كلذ ربغ وآ حنت نم وأ بئاغلا نيد ءافو ىف وأ هيفسلا لام ىف عقب كلذ

 عايضلا ةمجرتلا ىف ركذ : رينملا نبا لاق ( ماحنلا نب معن نم ارت دم هلع ىنلا عاب دقو ) هلوق ' ةلخلا ىف لا ومالا 5

 نأ قس ىنلا غلب ه لاق رباج ثيدح دئسأ م ناويحلا ىلع راقعلا سايق ىلا راشأ هنأكف « ديعلا ع عيب الا ركذي مو
eىضم دقو « هيلا هنمش اشنا مث مرد ةا هعايف « هريغ لام هل نكي د مل ريد نع هل امالغ ا  

 هلوق لدب « نون اهدعب ةيناتحتلا نوكسو لادلا حمفب « نيد نع » ین مشكلا انه عقوو « قتعلا باتك , ىف هحرش

 «فرحصت لوالاو املك تاياورلا ىف روپشلاو فورعملا وه ىناثلاو « ءار اهدعب ةدحوملاو لادلا مضي « رب د نع و

 هيلع عابي الف هینسب سيل نم امأو ؛ مهلا ومأ ىف اهفس مهنم ىأر اذ ذإ مهلا ومأ سانلا ىلع مامالا عيبي امنا : باما لاق

 اذه ىلع درت ريدملا عیب ةصق نكسل : لاق اک وهو قلا ءادأ نم عذتما اذا ىنعي « هيلع نوكي قح ىف الإ هلام نم ءیش

 كلذب ضرمت هنأو ۽ هلام عيمج قفنأ هآر الف « هريغ لام هل نكي مل ربدملا بحاص نأب » اهنع باجأ دقو رصحلا

 « ةبالخ ال لق » عويبلا ىف عدخي ناك ىذلل لاق اک « هلعف ضقني مل هلام عیمج قفثي مل ناك ولو هلعف هيلع ضقن کات

 ملعأ هللاو هلام هيلع عاب كلذلف » هيفسلا مكح ىف نک هنأكف . ىهتنا هلام عيمج هسفن ىلع توفي هند

 الح ءارمألا ف 1 : ال نم نءطب ثرتکب ۸ نم سا - ۳

 نیا تمس ه لاق رانید نب ىلا دبع انثلح لسم نب ززلا دبع ان دح لیهاعا نب ىسوم اش - ۷۸

 نا : لامف , هتراما ىف نمطف دز نب ةماس 0 او 3 هالي هللا ل وسر تعب : لوقي امهنء فا یر ر

 نأ ناک او : ةرءالب اولان ناك نا هلل مد . هلق نم هيبأ قراما ىف نونءطت منك دقن هتراما ىف اونمطت

 «هدمب ىلا سانلا بحأ نم اذه ناو « ىلا سانا بحأ

 نم لاعتفأ وهز هانعمو هن زو « تفتلي ١ , ىأ ۹ اب دح ءارمالا 2 عال نم نعطي ثرتكي مل نم باب ( هلوق



A۲ ۱/۸۰ماكحالا باتك ب  

 لاق . ةالابلا مدع عضوم ىف هیفن لمعتسیو « ةقشألا , وهو « ةثلثم هرخآو هبناث نوکسو هلوأ حتفب « ثرکلا ه

 الو نمطلا كلذب سیال , هيف سیل ام هامرف هيلع نومطاا لاح می مل اذا نعاطلا نأ « ةجرتلا هذه ىنعم : بلپلا

 كلذ ناك لمت صاب نعط ولف هب لمع هنأ ملعب نعط نم » نأ ۳ ةراشأا ۾ عال نمي م ةمجرتلا ىف هديقو « هب لمع

 باجأو « ةفوكلا لهأ هب هامر ام هتءارب حم هلزع ىتح دعس عد ربع لعف لزنتي اذه ىلعو « مامالا ىأر ىلإ اعجار

 « لاعحالا مايق هلزع ببس ناکف یه « ةماسأ و دز نم م علم هلو ىنلا هلعام دعس بہم نم ملعب مر مح نأب م بلہملا

 لهأ نم هيلع ماق نم اهریش ةنتف نم لبسأ دعس لزع نأ 3 رف « نيتدسفملا فخأ لاتتحا رمع ىأر ناك , هريغ لاق و

 ةبقاعلا ةمالسب كلي ىنلا عطق ه رينملا نبا لاقو « ةناب الو فعضل هلزعأ مل» هتيصو ىف : رع لاق دقو « دلبلا كلت

 ركذو ؛ كلذ لث هعطق مدعا طابتحالا ليبس كلسف رمع امأو « نعط تب لف : ةماسأ ةرمإ ىف

 هلوق ۰ « ىزاغملا باتک » نم ةيودنلا ةافولا رخاوأ ىف فوتسم هحرش مدقت دقو « ةماسأ ثعب ىف و رع نبأ ثيدح

 ءهيبأ ةرامإ ىف نونعطت تنك دقف هترامإ ىف اونمعت نإ , هلوقو « لوبجلل ءانبلا ىلع ءاطلا مب ( هترامإ ىف نعطف )

 نا كل ذب من دف ترآ 1 ىف اونعطت نإ م ريدقتلاو « هيأ ىف لق نه مت نط مكنأب ؟ريخأف و ه3 نط نإ ىأ

 ال اةحتسم ناك هيأو « ةرامالل هج حالصو هتياثك تربظو هيبأ ةرامإ ىف نونعطت متن تنك 6 اقح سيل كلذب مکنعط

 هيف | ونعط ,ll لق دقو هن ملا تالا الو 2 هدل و ةراما ۳۹ ial رابتعا ال 0 « داكسم نطل ن رک ملف

 هيف نعط ن

 شد ه نعطل ت

 5 یک نم لج نم نال « رظن .A و » قالا ىلا بسا نم هيف ند اطا ناک ۹ 1 ليقو 0 ىلوم هن وکلا

 ةباح دلا ءالضف نم ناک هنکسا ]م ها ةیلسم ند ناکو <« ى وزنا ةعم هر فأ نبأ ة هجوم نيشو ةيناتحتب شايع

 52 نأ و هلوقو ¢ فاتخا مأ اه نعاع || دعا ءاوس ۰ نینعاصلا مومعل | أ ونعم نا و هل و باط اف اذه ىلعف

 قعك امهو ۽ ةرامإلل ١ ىنيمشكسلا باور قو ةزمهأ رسک 6 ةمالل , هلوتو اةحةسم ىأ ٤ اةيلخل

 حوا: ولأ . اجو : : ار ٠ ةموصخلا ىف ماد وهو 4 ملكا ألا ساپ - ۳

 نع 0 ثدح ل ىأ نا ؛ تصوم جرج ن نا ن٣ و ی 0 9 اوس 9 شم بس ۱۷۱

 0 حلا دلألا هلل ىلا لاج را س ا لا تااق امن فا یر , ةكلاع

 فو« ملاظملا باتک , ىف هب دارلا نایب مدقت دقو « ةلمبملا داصلا 0 ةمجمملا حتفپ ( مصخلا دلال باب) هلوق
 ديدشلا » داراا نوک نآ لمتح و  فتصلا ريسفت نم « ةموصخلا ىف ادا وهو و روا

 ةياور ىف عقو «اجوع « دل » هلوقو , ةشکاا لمتح و ةدشلا م ةخل ايما غيص نم مم ١١١ نان ع ةموصخلا
 ی اذغ اغا ال « اجوع ]دان هلوق : لاقف ةظفلا هذم فص ثيح ريثما نبا ىلع درب وهو جوعأ « دلأ » ىنيمشكلا

 هلصأو « قلا نع فا رغالاو جاجوعالا وهو . ددالا نم قتشم « دلآلا , نأ دارأ ناك نإ الإ امجو ةمجرتلا هذه
 مقلا طسو نع افر بم ءاودلا بص وهو « دودللا , هنمو « مفلا بناج ىلع قلطيو ىداولا بناج ومو « ديدللا » نم
 «دالاو دودللا , املا ىف هلا تا نف نايعالا ىف لمعتسي اک ىناعملا ىف لمعتسي جوملا نأ نيب نأ دارأف  هبناج ىلا
 مو : تاق . لادت 2۷| هس زن اج و«دو بأو هلا نت اف رحنم ايش ىأ < ادا اش مم ميج دو 0 ىلا ل هلوق وهو

 ادإ م لاق هنأ ساع نا نع هلق میرم دروس ریس ف مدقت كلو < مال الإ انه ا سا نم ءی* ىف اهرآ



 ۱۸1 ۷۱۸۹ - ۷۱۸۸ ثيدحلا

 قيرط نم ديمح نب درع رسمت ىف تدجوو ؛ امماص و نم كانه تركذو « اجوع ادا و لاق هنأ دهاع نعو « امظع

 : لدجلا » : لاق ةداتق نع یمشلا ناملس قبرط نمو « لطابلاب الدج لاق مادا ام رق» لاعت هلو ىف ةداتق نع رمعم

 ليعامم | قيرط نم متاح ان او قو RLS لا دما قيرط نمو ۾ جلا

 واولا نوكسو نیما مطب رهو « قلا نع اج وع » لاق « ادل ام وق هب رذنتو » هلوق ىف خاص ىنأ نع 58

 نع متاح ناخن دعنا 00 « لادا دیدشتو ماللا م ذب « دللاو » حیحصاا خس ىف عقو امل ةد وقت هيفو

 بمک نب دمحم نعو عمسي مل هنأك ناك قلا نع جوعا نم نآل مزاللاب ریست هنأكو « مع : دل و لاق هنأ نسل

 لع « جوعالاب هلاألا وقت و رک بذكلا ىف عقب ةمحاخلا ركب نم نأ دارأ کو « باذکسلا : دلالا , لاق

 بناج هيلع ذخأ املك هنال , ةموصلا دیدشلاب دلالا و فتو قحلا نع هفارحنا ىلع لمع ىيمشكلا دنع 2

 هلوق ىف « زاجلا باتك » ىف ةديبع وبأ لاتو « ةصاخما ىف هف اناج امهو < هيديدل هلاععال وأ رخآ ىف ذخأ ةجهلا ن

 دقو «دلالا» ىف ةشئاع ثيدح ركذو «قحلا لبقي الو لطابلا ىعدي ىذلا 0 ادل ۹

 « رافکلا لاج رلا ضغبأو ثيدحلا ىدق « رفاکا ره ضد الا ر نامر کلا لاق خا « لاجرلا شاو هلوق و هحرش قيس

 ناف « ًاملسم وأ ارفاك نوكي نأ نم معأ وهو دمتعملا وه ىناثلاو : تلق . نيصاخلا لاجرلا ضعب وأ دناعملا : رفاكلا

 یضفت ةصاخلا ةرثك نأ ضخيلا بيسق السم ناك ناو « مومعلا ىف !متةيقح ىلع هقح ىف ليضفتلا لعفأف ا فاك ناك

 لازت ال نا امثإ كب كد ثيدح لوألا درشبو لطاب ىف مداخ نمي نيدلسملا قح ف صخ وأ هبحاص مذيام ىلا الاغ

 قيرط نم دواد ىنأ دنعف « ةصاخلا كرت ىف بيغ -]ا دروو فرض دنس ةماعأ | نا نع از ,طلا هج رخ , اصاخم

 دهاش هلو , اقم ناك ناو ءارملا كرت نمل ةنجلا ضير ىف تيب معز انأ و هعفر ةمامأ ىلأ نع بيبح نب ناملس

 « لفسالا و ةمجعم داض اهدعب ةدحولاو ءارلا حت تب « ضب رلاو » ليج نب ذاعم ثيدح نم قاربطلا دنع

 در وهف لمعلا لهأ فالخ وأ رؤي کالا یفق اذا باپ - ۵

 شعب : ربع نبا نعد ملام نع ىرهُذرلا نع رمعم ان ربخآ قازرلا دبع ان دح دوخ اش ۲۸۹

 نع » لاس نع یرهزاا نع رععم انرمخأ للا دبع انرپخآ راج نب مین لا دبع وبأ ىنثدحو . ع الاخ را

 «انأبص نأّبص » اولاقف « انس اولوقي نأ اونسحت ۱۳ رديلولا نب ”دلاخ علي ىلا ثعب : لاق هيبأ

 لاو : ؛تاقف . هريسأ لكي نأ انم لجر لك مأف ریس انم لجر لك ىلا عفدو « رِمأيو لقي دلاخ لم

 امم كيلا أربأ ینا مهلا : لاقف هِي ىبنال كلذ انركذف « هريسأ ىناحصأ نم لجر لتقیالو « ىريسأ ”زئقأ ال

 « نينترم . ديلولا نب ا منص

 نیا وه ( دوم انثدح ) هلوق ٠ دود ىأ ( در وبف لعلا لهأ فالخ وأ روحي احلا ىضق اذإ باب ) هلوق

 لاق هريغلو « ربع نبا نع رذ ىنآل اذك « داح ن , ميعن هللا دبع وبأ ىتثدحو , هلوقو « ناليغ
 وهو هللا دبع وبأ

 اور ىف عقوو اداع هل ی هلأ ثوب رمع نیا نع هلوق ىلا دنسلا ًاضيأ رذ ىبأ ريغ قاسو « يعن ىنثدح , فتصل |



 ماكحألا باتک - ۳ ۱۸۲
 ف یزاغلا ف ثيدحلا اذه حرش مدقت دقو « هم أ نع ب رک نب هل دبع نبا وهو لاس ىلا هدا قازرلا دبع

 نيذلا هلتق نم ىنعي « دلاخ عدص ام كيلا أربأ ىنا مهلا » ب هلوق هنم ضرفلاو « ةعذج ىنب ىلا دلاخ ثعب باب و
 ىف هعبت نمو رع نبا لعف بيوصت ىلإ ةراشا هيف ناف «لوقلا كلذب مدام نع مرسفتسي نأ لبق انأبص : اولاق
 دلاخ لعف نم لس هثربت ىف ةمكسلا : ىباطخلا لاقو ه نيروكذملا نم ملتقي م رمآ نم لتق ىلع دلاخ ةعباتم مبكرت
 « هنذإ ناك هنأ ا دقتس نأ ةيشخ كلذ ىف هل نذأي 1 هنأ فرع نأ ادم هنوكل كلذ ىلع هبقاعي ۱ هنوک عم

 محلا ىف دهتجلا نع اطقاس ناك ناو مثلا : لاطب نبا لاقو « اصخلم . ها هلمف لثم نع كلذ دمب دلاخ ريغ رجزنیلو
 ةلقاع كلذ مزراب له ¢ فالتخالا عم 0 Jac ع ىطخللا مزال نایضلا نکل < ‹ للا لهأ ةعامج فالخم هنأ نیہت اذا

 نم أربتلا نأ : : ررظي ىذلاو « تايدلا باتک E كلذ نم ءیش ىلا ةراشالا تمدقت دقو ؛ لاملا تيب وأ کاخ ا

 دومحع سال هلعؤ ناك ناو عوف م ءىطخلا مثل ناف « ةما رغلا هما را الو هلعاف ا مزاتسيال لعفلا

 مبنیب حاصیف اموق ىتأي مامإلا تسيسسإب - 51

 ناک: لاق ىدعاسلا هه ی لس ن ١.62 9 ىنيدللا مزاح ۳ ۳ لح داو انث دح نامعنلا وأ ا تاتا ۷۳۱۹۰

 رصملا ةالص ترّضح انف « م حصي ماتأ مث ريظلا ىلصف ؛ لَو دلا كلذ ر ابف «ورع ىنب نيب لاتق

 يأ تاغ ماه ی سانا ۳ قالصلا قر 5 و و ىلا ماجو ¢ مدقتف ر 5 ابا أ رمآو « ماقأو لالب ن از

 "تح تققاب ۸ و ةالصلا ىف لخد اذا ركب وبآ ناکو « ”موقلا "حفصو لات « هيلي یذلا فصلا ىف 9 کب

 - هضما نأ يب ىنلا هيلا اموأن « هل  یبثا یارف "تفت هيلع كمال یفصتا یار الف « خارق

 لَو یبلا یار املف . یرقزقلا یشم مهم ىنلا لوق ىلع هللا دم رک لب ورا كبار تاذكم اراز

 نوكت ال نأ كيلا تأموأ ذا کلدنمام « ركب ابآ اي : لاق هتالص يضآ اماف . سانلاب إب ینلا ىلصف م كلذ

 لاجرا حیف رمآ بان اذا : موقال لاقو . ب ىبلا موب تا ةفاحق يأ نبال "نكي ل : لاق ؟ تیضم

 « ءاسنلا حمصي و

 ناک ) هلوق ٠ ءافلا لدب ماللاب « حلصيل » ىنيمشكسلا ةياور ىف ( مهنيب حلصيف اموق قاب مامإلا باب ) هلوق

 نب ورمع ىنب ىلا بهذ عللي ىنلا نا » ةمامالا باوبأ ىف ةيضاملا مزاح یآ نع كلام ةياور ىف ( ورمع ىنب نيب لاتق

 ظاب انه عقوو « قيفصتلاو قفصيلف » ظفلب كانه هركذو كانه قوتسم هحرش مدقت دقو « مهيب حلصبل فوع

 ینامرکسلا لاق « ماقأو نذأف رصعلا ةالص ترضح ايلف , قيرطلا هلم ىف هلوقو ىنعم امهو « حيفصتلاو حفصیلف

 أما : تلق . « نذؤملا ءاج م ريدقتلاو ةيف رظ وأ ةيطرش ا( تناك ءاوس یوذح « ايلف  هلوق ىف ءافلا باوج

 منيب حاصيل ماتا مث مث هلوق دعب هيف لاقف داح نع فوع نب ورع نع د وأد وأ هجر دقو یراخیلا هرصتخا

 « ماقأ مث لالب نذأ رصعلا ترضح ابلف « سانلاب لصیلف ركب ابآ رف كتآ مو رصعلا ةالص ترضح نا لالبل لاقف

 ١ , هناکم يف تکسااب هيلا راشآ يأ « اذكه , هلوقو « تکسلا ءاطاو یضااب مآ لعف « هضمأ نأ » هلوقو « هرکذف



 . ۳ ۱ ۷۱۹۱ ۰۷۱۹۰ ثيدحلا

 مطه < ةف احق ىبأ ن ال نکی د م هلرق ىفو ةيناتحتلا لد ءاقلاب ۾ هللا دمر یبعهنکلا ةاور ىف « هللا ده د هلوقو

 قو «هبقل وأ هتيثكو همساب هترکذ لجرلا تمظع اذا برعلا ةداعو ركب يال الو ىل لقب مل ثرح عضاوتو هسفنل

 موصخلا نيب حلصلا احلا ةرشابم زاوج ىلع هيبنتلا ةمجرتلا هقف : يملا نبا لاق « هيمست الو هيبأ ىلا هبسذت كلذ ريغ

 بطخلا مظع دنع امإ مهني لصفال موصلا عضوم ىلا ماحلا باهذ زاوج ىلعو < مهلا ىف افيحصت كلذ دعي الو

 ةخسل ىف عقو : : هیبلت . انهو الو ازت الو اصيصخت كلذ دعب الو ةیاعااب الا هب طاع ال ام فثکیا امإو

 دامح ريغ < ركب اب رق لالب اب ١ فرحلا اذه لقي مل هللا دبع وبأ لاق ثيدحلا اذه رخآ ىف ىناغصلا

 الفاع نیما نوكي نأ بتاكسال بحت تسیساپ - ۷

 قاّبسلا نب دبه نع باهش نبا نع دعس ن مارا انث وح تباث وبآ هللا ديبع نب دح اشو - ۱

 :لاقف ىناتأ رع لا ؛ ركب بلا ره هو ةماعلا لهأ لتقل ركب وبأ ىلإ مب : لاق تباث نب دز نع »

 بهذرف املك ن طاولا ف نآرقلا ءارقب لدقلا رحتسب نآ ىثخأ ناو نآرقلا ءارقب ملا موي رحتسا دق لتقلا نا

 : رمع لاقف هب هلا لوسر هی مل ايش لمفأ نيك . تاق . نآرفلا مد 7 نأ یرآ ىناو « ريثك نآرق

۳ كل ذ ىف تیارو رع ردصا حرش ىذال ىردص هللا حرش تح كلذ ىف ىنمجاري ربع لو م ريخ لاو
 

 هک هلا لوس را یحولا بد کت تنك دف « كانال لذاع باش لجر كنإو ركب وبأ لاق : 5 رم ىأر

 . نآرقلا مج نم یک ام ىلع لأب ناك اب لا. نم لرج "لقن ینناکو ل ھلاوف : دز لاق ۰ هاف نآ رفلا میتتف

 ان مارت عع زن خو لاو وه : ركب وبأ لاف ؟ هلك هللا لوسر مفتي / ايش نالعفت نيك: "تلق

 أ نآرقل توت. . ايأر ىذلا كلذ ىف تیارو « رو ركب ىبأ ردص هل للا حرش ىذا ىردص لاَ حرش

 اهرخآ ىلإ ( عیفا قف ل وسر مكءاج دقا ) ةبوتا ةروس رخآ تدجوف لاجرلا رودّصو فاخلاو عاف*راو بسلا

 لجو زم هللا هفت یتح هایح ركب ىبأ نه نسل" تاكو . اهتروس امت - ةعزخ ىبأ وأ - هج ع
Ss» 1 ۱ 

 فرا ىعإ "قانا : 59 ديبع ن 427 لاق 6 رگ تا ۳ و 3 4 اال ها وأ یہ ا رغ دنع م

 تباث نب ديز ثيدح هيف ركذ « هريغو کا بتاك ىأ ( القاع انيمأ نوكي نأ بتاكلل بحتسي باب ) هلوق

 بآ لوق هنم ضرغلاو « نآرقلا لئاضف ىف فوتسم هحرش مدقت دقو « نأرقلا عج ىف رمعو ركب ىنأ عم هتصق ىف

 ىراخبلا خيش وهو ريغصلاب « هللا ديبع نب دم و 0 باش لجر كنإ و دیزل ركب

 ةمجعملا ءاخلا فيفختو ماللا رسکب یهو « ثيدحلا اذه ىف تركذ ىلا « فاخللا ١ رسف ثيدحلا اذه هنع ىور ىذلا

 نبا یحو « كانه اهريسفت ىف فالتخالا نایب مدقت دقو « ءاف اهدعب ىازلاو ةمجملا ءاخلا | حتفب یهو « فرخلاب

 اتهام نفرت كأن ادب و فضي مل هنال « ةدرمحما لالخلا لصأ لقعلا نأ » ثيدحلا اذه ىف بابملا نع لاطب

 ىحولا بتكت تنك دقو » روکذلا فصولا بّع ركذ ركب ابأ ناف لاق اک سیلو : تاق . هنع ةمهللا عفرو هناتئال



 ا ل ا ب يع عي ل تر ع تي تح ب ب سس مس م سس م ل ل

 ىحولا مقلي ىنلا هبتكتسا امل هلقعو هتيافكو هتنامأ تبثت ملول هنال « لقعلاب , هفصوب تکا مث نف متلي هللا لوسرا
 7 كمبتنال 2 هلوق درجف الإو هل كلذ رارمتسا ىلا ةراشا اههادع ام نود « ماهتالا مدعو لقعلاب و هفصو اعاو

 هرفو لاق ةنايحلا هيم تدج و ةفرعملاو لقعلا ى عراب نم ف ةنامالاو ةيافكلا توش ۴ ینکیال 6 لقاع 0 هلوق عم

 ددسي قلا ديعو ‹ عقو اذإ هريغ نم هب لوآ نوكي صاب مع هل قيس نم نأ“ یضاقلاو ناطاسال بتاكلا ذاا د

 هتنامأ نم غلبف كولملا ىلا هل بنكي ناكف « مقرالا نب هللا دبع بتكتسا مقلي ىنلا نأ و ريبزلا نب هللا دبع نع نسح
 ىلا بکر یحولا بتكي ناكف ت اث ن دز بتكتسا م 0 هؤره الو ميو بکن نأ هرات ناك هنأ هددع

 ضايع قیرط نمو , ةباحصلا نم ةعاج انايحأ اضيأ هل بتكو بااط ىنأ نب رفعج بتك اباغ اذا ناكو « كولا
 دولا اوذختتال اونم نيذلا اأ اي إل أرقو « رع هرهتئاف اینارصن بتکتسا هنأ, ىموه:ىأ نع ىرغشالا
 لهأ ۳ تدج و امأو : لاقف < بتكي ناك امتاو هتيلوتام هللاو د ىسوم وبأ لاقف . ةيآلا € ءايلوأ یراصتلاو

 هللا لذ نأ دعب ممزعت الو « هللا متوخ ذإ مینا الو « هلا ماصتآ ذإ مهندت ال بتكي نم مالسالا
4 ۳ e 

  - ۴۸هئایمأ ىلإ ىضاقلاو « هلام ىلإ کاملا باتك سیساپ

  - ۲نع ام ىنثدح لیعاع| انثدحو . ع 'ىليل ىبأ نع كلام ان ريخأ فسو نب فا دبع اشو

  ۳ ۹ ۱رو ۳ ۰ ۶ 9 ۲ -

 ركذف وموق ىلع مردف ىتح لبفأ م . رثلاو انتقام : اولاق . هومتاتق لاو نأ : لاقف ةو 'ىقأف  نيَعوأ -
 رو م

 م روع ناك ىذلا وهو ۳۳ کتیا بهذذ ¢ لوم نب نه را دبعو هم ربك أ وهو ۳ ةد وح هوخاو وهل بقأت مه

 : لا لودر لاقق . ةصیحم ملكت "م« ةصي وح ملكت: "نسا ديرب رک رک: ةصيخ قل اا لاقف
 «هاناتقام : بتکسف ¢ 4ب ما 0 هللا لوسر بك ف ¢ برج اون ذوب نأ امإو ¢ ميحاص اود نا اما ۰ تازص ۶ 2 5 ۰ ماو

 : لاو ۰ الل : اولاق ؟ کیحاص مد "نوحتساو نوفلحا ۰ نجر دمو هصیخو دن وطن ۳ "لور لا

 لاق . رادفا تاخدأ یتح ةقان ةئام هدنع نم هم هللا لور ءادتوف . نیس !وسبل : اولاق ؟ و کل فاحفأ
 مش ۰ وص 5 مو

 قا ام یتصکرف : لوس

 ع الشم داب لع ىلاولا وهو « لماع تيل ملا در دشت و نيعلا مصب 1 اع ىلا » عاجلا باتک 0 باب ( هلوق

 نيذلا ىأ ( هئانمأ ىلا یضاقلاو ) هلوق . « اهودع دابج ىلع ريمأتلا وأ ابلهأب ةالصلا وأ اتاوكز وأ ابجارخ
 مايقو ربیخم هلتقو لبس نب هللا دبع ةصق ىف ةمثح يأ نب لس ثيدح هيف ركحذ سانلا رومأ طبض ىف میمیقب
 ىأ ءهب  رييخ لهأ ىلا ىأ مهلا ب هللا لوسر بتكف ه هيف هلوق هنم ضرغلاو ؛ كلذ ىف هعم نمو ةصإ وح

 يف « مانلتقام « بتكف » انه هلوقو « ةماسقلا باب » ىف ثيدحلا حرش مه هن اب
 م دقت دقو 0 هلآ لقن ىذلا ساب



 ٠ ثيدحلا ۷۱۹۵-۷۱۹۲ 1۸۵

 ىمسملا ىلا ١ 4 کالا نأب لوألا ىلا ۵ کد |! هج وو لو رهو عملا هر دم 6 او ڪک ر ا باور

 دحاو وه امنا ةي اتکلا رشا ىذإا نال » مم 8 « دار ا هم بر ذأ و: تاق. تاك هر فو لاك » دوبلاب

 ىلا بتك امتاو هنیمآ ىلا الو هئا لا بک تل هنآ ثيدحلا ىف سیل : بنا نبا لاق , مهبتاك بتكف م ريدقتلاف

 3 ااو با ول ]ا من اکم كاذ لع 0 00 سلع ةناكم 2 هيعور ذم نم لر نکل ميف موصخلا

 ىلوآلا قيرطب ممريغ قح ىف

 4 ۰ ۳ ین 5 2 ت

 ؟رومالا ىف رظنلل ه دحو الحر ثعب نأ ک احال زوج له اپ ات ۳۹

 ىلأ نع » هللا دبع نب لا ديبع نع یرهزا اح بز ی ن نا انک دح مدا شرم = 6 ۷۳

 : لاقف همصخ ماقف « للا باتکب اندی ضف ؛ هللا لوسر ای لاقف ىنارعأ ءاج : الاق ینرعا الاخ نب ديزو ةريره

 ”كنبا ىلع ٠ یل اولاقف « هت ا یرف اذه ىلعا يسع ناک یبا نإ : ن ارعألا لاقف . هللا .باكياشي قو قدم

 ةئام 7 ا كا ىلع :j اول 2 للا لا ONG ةديلوو متنا نم اع هزم یبا "تیدقف « “جرا

 ولج كيا ىلعو « كياع مو لولا امأ ها ب راک انبي «نيضفأل : کک بلا لاق ل شو

 6 اچ رف سينا اهملع اد . امج راف اذه اما ىلع "دغاف لجر سین اي تنأ ۳۳ : ماع بی رغتو ةئام

 لعتسلا ةياور قو راك ال اذک ( رومالا ىف رظنلا هدحو الجر تعب نأ ؟احلل زوج له باب ) هلوق

 ىضم دقو « فيسعلا ةصق ر ىف دلاخ نب ديزو ةرب ره ىبأ ثيدح هيف ركذ من یآ دنع اذک و « رظنب » ىنيمشكلاو

 ف یالتخالا مدقت دقو « اذه ةأرما ىلع سدنأ ان دغاو و مالسلاو ةالصلا هيلع هلو هنم ضرغلاو قوتسم هحرش

 نسا نب دمحم یالخ ىلا ةراشالا مامنتسالا ةفيصب ةمجرتلا هداربإ ىف ةمكحلاو ارختسم وأ کاح ناك اسينأ نأ

 « قالط وأ قتع وأ لام وأ لتق نم هيلع هب یضقب ءىشل اذكب نالف ىدنع رقأ لوقي نأ ىضاقال زوحال » لاق هناف

 ىغبليو » لاق . رس ینلاب صاخ بابلا ثيدح ىف ىذلا محلا اذه لثم نأ ىعداو « هريغ كلذ ىلع هعم دبشي یتح

 لاطب نبا هلقن < اممداپشب مکخا ذفايف كلذ ىلع نادپشی و رقي نم ناعمس نالدع ادبآ ىضاقلا سلجب ىف نوکب نأ

 فشكي هب قش ادحاو ذختي نأ قو « راذعالا ىف ادحاو الجر 1 احلا ذافنا زارج ىف كلأمل ةجح هيف : بلبملا لاقو

 زاو-ج ىف موق هب لدتسا دقو : لاق «ةداهشلا ال ىذا هقيرط امف درفلا لومق زوجي اک « رسلا ىف دوومشلا لاح نع

 محلا ناك اف طرتشي راذعإلا نال ء ءىش سيل اذهو : لاق ۽ هيلع موکما ىلا راذعا نود مکمل ذيفنت
 ةلأسم نم ءىش مدقت دقو : تلق . « تفرتعا ناف » هل وقل ء ةصقلا هذه ىف  رارقالاب ناکام ال « ةئيبلاب هيف

 ثيدحلا اذه حرش دنع راذعإلا

 ؟دحاو ناجر زوج لهو « ماكحلا ةجر صاي - ع. 5 1 مالم

 ةباتك لمت نأ هم ته "یپنلا "نآ تباث نب دز نع » تبا 2 ریز نب ةحراخ لاقو بس ۵

 یرابلا مخ ۰ ۱۳ ج ۲۲ م



 ماكحالا باتك - ۳ ۱۸
 ”دبعو "م هدنعو - 7 لاقو . « هيلا | ونک اذإ ميك ”هتأرفأو 3 ےک ا ”ىبنال تیک ی « دوپاا

 امم ملص ىذلا اح اصر لر تا : بطاح نب نج را "دبع لاق ؟ هزو لو اذام » - "نایهو نمحرا
E0 ۳ ۲  

 < احل "بال . ساناا ضمب لاقو . € سالا نیر سابع ربا نيب مجرا ترک » . دره و لاقو

 نيجرتم نم

 ن هللا دبع نأ هلا ردم نب لا ديبع ىنربخأ ئرهزلا نع بییشان ررخآ ناملا وبأ او -- ۰
Ê. ۶هناجرتل لاو 2 3 ۰ شب را نه بکر ل هيلإ لا لف ره نا هرجا برح ناسا نأ ١ هربخآ سايق ۳ ۳ ی و ی  : 

 اح لوقتام ناك نإ : هل لف ناجرنال لاقف  ”ثيدحلا رکذف - هوبذکف ىبتذك ناف « اذه لئاس ی] مل لف

 » نيتاه *مدق عض وم كالميسف

 ريشل ( دحاو نامجرت زره لهو ) هلوق ٠ دارفالاب « عاجلا , ىنيمشكلا ةياود ىف ( ماكحلا 2 ةمحرت باب ) هلوق

 ¢ ةفئاطو رذنملا ناو یراخیلا اهراتخاو دحأ نع ةياورو ةيفدحلا لوق دا ولاب ءا ؟ال اف كلذ ى E نالت خالا ىلا

 هنال « نيلدع الا هيف لبقي لع مخا ناسا عاجلا فرعي مل اذا , ةلبانحلا دنع ةحجارلا ةياورلا یهو سس لاقو
 . ناکف همی مع احلا سخآ هن الو « هد اہل اک ل ادعلا هذ طرشي ةموكحلاب قلعت اف هيلا 3 جلا لب قخام لقن

 هلوق ۰ هوبأ وه ( تباث ن دز نع تراث ن دب ز نب ءج راخ لاقو ) هلوق ٠ هس 7 ريغ نم را دا لک

 باتکلاب دا رثاو ةيسنلا ةدايزب « هيد لاو وش اا ةياور یف « دوبل ناك » ۰ ( معي نأ هر مآ تم ىنلا نآ )

 نم قيلعتلا اذهو « هيلا ابن وبتكي ىلا ىأ (م هتأرقأو ) مهيلا ىنعي ( هبتك ھل ىنلل تبتک تح ) 00 : طلا و
 «سیوآ ىنأ نب ليعامسا نع « خيراتلا باتک » ىف الوطم هلسو دقو TT اا اج رخ ۸ ىلا ثيداحالا
 هی دا ة هم دعم رم ىلا قف قأ « لاق ديز نع تبأث ن دز نب ةجراخ نع هيبأ نع دانرلا ىبأ نب نم محرلا كيع ىنثدح

 تأرقف ینآرقتساف ة هر وس 5 رشع عضب كيلع هللا لزنآ امف أ رق دق راجنلا ینا نم مالغ اذه : هل ليقف « ىف بجعأف

 هل أرقأو دوم ىلا هل تبتک ی” ۰ روش فص) ق هتيلعتف ینانک ىلع دوه نمآ ام قاف 2 دوم باتک لت : : ل لاقف «قد

 يآ نإ نہ را دبع ان دح ةعزق نب یک انثدح ةریم ىبأ نبا نع ییکافل دا رف ف ولعت انل عقوو « هبلا اورتك اذإ

 3 هتيلعت ىح هلل م 5 رسع سم یوس ىف رم اف , هيفو هركذف هسيبأ نع تراث ن دز نب ةجراخ نع هيأ نع دانزلا

 شعالا هاور دقو 0 حک نسج : : ىذمرثلا لاق دان رلا أ ن نمرلا درع ةبأ ور نم ىذمرثلاو دواد وبأ هجرخأو

 ولعب لل تعقور قيرطلا هذهو: : تاق . ۳ ةيناب رسلا لعق نأ هرمأ ام رام ىذلا نأ 2 تيأث نب دز نع کہ نب تيا نع

 شخالا نع رب رج انثدح « ىرسلا نب تو نب یک اگ دح 3 0 نب نيسحلا ا لاق راغحلا لاله دا وف ف

 ق دواد ى نب ركب وبأو ¢ امےدنسم و ىف قحا و دمحأ هج رخأو «اموب رشع ةعيس ىف ا لعتف و دازو هركذف

 اودیزپ نأ فاخاف موق ىلا بتكأ ىنا , هدنعو هقیرط نم لعب وبآ هجرخأو شمعالا قيرط نم « فحاصملا باتك »
 دبع نأ معز نم ىلع در كلذ لك قو  دعس نبا اج رخأ ئا قيرط هلو ه رک ذو ةينايرسلا مف اوصقنبو "لع



 ۱۷ ۰۷۱۹۵-۷۱۹۱ ثيدحلا

 نکع تباث ةصقو « یسل درفت وهف نح رلا دبع الإ ةجراخ نع هيبأ نع هورب مل معن « هب درفت دانرلا یا نب نحرلا

 زا فورعلا نکس . ةينايرسلا مهاسل و مهناسل لعت ةيدوهلا ةباتك ملعت مزال نم نأب , ةجراخ ةصق عم دحق نأ

 هعبت نمو حالصلا نبا ىلع مهضعب ضرتءا دقو « كلذ ىلا هجايتحال نيناسللا رعت اديز نأ لمتحیف ةيناربعلا مهتاسأ

 هيف لاق دق دانزلا ىلأ نب نمحرلا دبع نأ عم اذهب مزج دقو « حيحصلا طرش ىلع نوكي ىراخبلا هب مزحي ىذلا نأ ىف
 سود وه » هنعو « فيعض ر هلع ةياور قو « ءیثل سل « ثيدحلا باما هب جت نم سال و نيعم نا

 ةنيدملاب هدح » لوقي ىنيدملا نب ىلع تدعم « فعض هثيدح قو قودص » ةيش نب بوقه لاقو « ىدرواردلا

 ؛ ىلع لوق وحن ىلع نب ور لاقو « ثيدحلا برطضم » هيبأ نع دمحأ نب خاص لاقو « برطضم قارعلابو براقم

 مهديغ ةعامج هقثوو « هثیدح جتحيال , یناسنلاو متاح وبأ لاقو « هثيدح ىلع طح ىدبم نب نمحرلا دبع ناك » الاقو

 اتسح نوک نأ هتناغ لب هب درفايام ةحصب کا هجتن الف « هيف فاتخم م هنأ هرمأ ةباغ نوكيف یذمرثلا و لجلاک

 « اعباتم هل نافرعیال د ام امهم لک ىل بتکف عضوا اذه نع قيقابلاو قارعلا نيمامإلا یخیش تا استر

 نا فوتبال یراخیلا هب مزج ام ة ةحص نأ قارعلا انخيش دازو هدمتعاف « ةقثد یراخبلا دنع هنأ ىلع اعیج الوعو

 هلو هلصأ نم ضارعالا قتناف هترکذ یذلا عباتلاب كلذ دعب ترفظ مث « دیج بیقنت وهو هطرش ىلع نوکی
 فرع نبا ىأ ( نمحرلا دبعو ) بلاط ىنأ نبا ىأ ( ىلع هدنعو ) باطخلا نبا یآ ( رمع لاقو ) هلوق . دا
 : تلقف بطاح نب نحرلا دبع لاق ) لبح تدجو ىتلا ةأرلا ىأ ( هذه لوقت اذام ) نافع نباىأ ( ناثعو )
 بطاح نب نمحرلا دبع نب ىحي نع قرط نم روصنم نب ديعسو قازرلا دبع هلصو (اهب عنص ىذلا اهیحاصب كربخت

 هجرخآ ثيدح نم .فرط اذه ( سانلا نيبو سابع نبا نيب مجرتأ تنك ةرج مج وبأ لاقو ؛) هلوق ٠ هوح هيبأ نع

 رک دف « ع ىنلا اوتأ سيقلا دبع كفو نأ , لاقف هدعبو هركذف ةرمج ىنأ نع ةيعش ةياور نم « معلا » ىف فاؤملا

 لاقو هنع ىف رجلا ذیبن نع هتلأسف ةأرعا هتتأف سانلا نيبو » هلوق دعب ةدايزب یناسألا دنع وهو مهتصق ىف ثيدحلا

 اهنأ علاطملا بحاص لقن ( نيمجرتم نم ماحلا دب ال سائلا ضعب لاقو ) هلوق ۰ ثيدحلا « سيقلا دبع دفو نا
 : تلق . نيمجرتملا ریثکست ىلا جاتحيف شكت دق ةنسلالا نأب : لوألا هجوو « ةيذثتلا ةغيصبو عملا ةغيصب تيور

 نينا نم ةمجرألا ىف دبال نأ طرتشا , ىذلا هناف نسحلا نب دم « سانلا ضعبب ه دارلاو « دمتعاا وه ىاثلاو

 نم لوقل در هيف : لاقف ىاطلذم كلذب قاءتف یعفاشلا هقفاوو « نييفوكسلا هباحصأ فلاخو ةدابشلا ةلرنم اهزنو
 انه دارأ وأ بلغالا ىلع لمع : لاقف ینامرکلا هبقعتو ةيفنحلا ديري سانلا ضعب لاق . لاق اذا ىراخبلا نا : لاق
 ةلأسملا هذه ريغ ىف ةيفنحلا قفاوب نأ عنعال اک یعفاشلا هقفاوب نأ كلذ منع الو كلذب لئاق ادم نال ةيفدحلا ضعي
 الوطم دنسلا اذ ىحولا ءدب ىف هجرخأ دقو « لقره ةصق ىف نايفس أ ثيدح نم افرط ركذ مث « ةم الا ضعب
 زاوج ىلع ةجح لقره ثيدح ىراخبلا لخدي مل : لاطب نبأ لاق . خلا هل لق هنامج رتل لاق مث و هلوق ٠ هنم ضرغلاو

 ممآلا دنع ىرحي ناك نامجرتلا نأ ىلع لديل هلخدأ امناو « هموق نيد ىلع ناك لقره نامجرت نآل « كرتشملا نامجرتلا
 اذه لثم نأ هب جتحي ال هلعف نأ عم لقره ةصق نم ليلدلا هجو :رينملا نبا لاقو . ةدابشلا یرج ال ربخلا ىرحب
 ةعيرشلا ةلح بيوصت ليلدلا عضوف « قحلل قفاوم باوص ةصقلا هذه ىف هدروأ ام اريثك نآل هيأر نم باوص

 : لاقي نأ اذه ةلکت و . یبتنا « ةواقشلا هيلع تبلغ ناك ناو هلالدتسا ةبسانمو هنطفت نسحو هيأر نم هلاثمأو اذهل
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 ىلع هتافرصت لمحتف ءءايبنالا عارم ىلع اعلطم ناک هنأ ةلاسرلاو ةوسلاب قادت مف هلالدتسا ةحص نم ذخ وب »

 نبا ريرقت ىراخبلا دنتسم نأ ی ربظب ىذلاو « ینامرکلا دنع نم هركذأس € ءاب اكممتم ناك كلا ةعبرشلا قفو

 ناعجار نارثالاف « هل هرج یآ ةجرتب هئافتکاب جتحا مث مو ؛ كلذ ىلع م, یدنقپ نینلا لا نم وهو سابع

 لقني لو ةياحصلا نم هعم نمو ربع لعف كلاذ ىلا م طنا اذاو « هررقت نم رخالاو هفرصآ یم امهدحآ سابع نبال

 ناك هنا جاجتحالا هجو لوقآ و لاق نأب هبقعت لا نبا مالک ادا کلا لقن الو ۽ ةجحلا تروق هفالخ ميغ نع

 . رهاظ رمالاف« « سا هنأ : لاق نم لوق لعو لات « جذب ملام ال ةو انا نم عرثو « اينارصت لقره ىنعي

 هللاو « مدقت ام دمتعملاف لسأ هنأ تبث ولو ايباحص سيل ذإ دحأ دنع هلعف ىف ةجحال هنال الاكشإ دشآ ره لب : تاق

 لاقو « نيتأرماو لجر وأ نيلجر نم دبال و نسما نب دمج لاقو « دحاو ةح رت رثكالا زاجأ» : لاطب نبا لاق . عآ

 ةرج ىبأو قلم ىنلل هدحو تباث نب ديز ةجرت لوالا ةجحو : لاق ناتياور كلام نعو « ةنيبلاك وه » ىعفاشلا

 مجرب ىذلا نم هعمسیام ريسفت وهو رابخالا درج هيفكي لب دشا لرقي نأ ىلا جاتحيال نامجرتلا ناو سابع نال

 نعو « دحاوب ءافتكالا م ةفينح ىنأ نعو « دحاو نایجرت ءافتكالا و ىعفامثلاو كلام نع یسیارکسلا لقنو هنع

 ذإ ةلأسملا هذه ررحي مل ىراخبلا نأ قلا ینامرکلا لاقو « نينا نم لقأ زوال , رفز نعو « نيا و فسوي ىنأ

 ابنا ىلا فالخلا عجريف « ةدابملا دنع نينا نم ديال هنأو رابخالا دنع دحاو نامجرت نكي هنا , دحال عازن ال

 روصلاو « ددعلاب لاقل ةدابش اهنا ىنتحلا لس ولو ۽ ددعلا طرتشإ ل رابخا امنأ ىفاشلا لس راف . ةدابش وأ رابخا

 نآل لح الف ربظأف ةرمج ىلأ لوقو ةأرملا ةصق امأو « رهاظف تابوتکلل امأ « تارابخا ابلك باللا ىف ةروكذملا

 مجرت ام ريغ ىف ةلدالا بصن هنا هجوأ هيلع ضارتءالا لب : سانلا ضعب لاقو : ضارتعالا ليبس ىلع لاقب

 لصأ ناف ررحام هنأ هقح ىفلاقب ناب ىلوأ وهو . ىهتنا « هب لدتسا (مف كح الذإ کالا ةجرت وهو هيلع

 ةءارق ىف هيلع دمتعا اذاو « هدحو هب هئافتكاو تباث ن ديز ةمجرتب ۳ ىزلا ءانتکا و هب جتحا ۳

 كلذ لهأ نم رضح نبع هل مجرب اف هيلع هداتعا هب قحتلا « هيتاكب نم لا هلسريام ةباتك ىفو « درت ىلا بتكلا

 رابخالا اهنم هقب رط ايف عقب دقو ماكحألا كلت ىلع لمتشي رومالا كلت رثكأو كلذ ىف هلوقب تكا اذاف « ناسالا

 ىف ىربطلا بحنا مجرت دقو ةلأسملا ررحام هنأ لاقي فيكو یراخبل هب ةجحلا هجتتال فيكف کا هيلع بت تیام

 نعو ربع نع را ةقلع امو تباث نب ديز ثيدح هيف دروأو ۾ دحاوب ءافتكالاو مجرم دانا کدو ماكحالا

 امأو . هبقعتي ملودحاو مجرم ىلع راصتقالا زاوج ىلا بهذ نم تیداحالا هذه رهاظب جتحا : لاق مث سابع نبا

 نأدعب انزلا جرحتب المج ةأرملا نع دحلا أرد هنال ۽ محلاب قلعتي ايف تناك اهنأ » قايسلا رهاظف « رمع عم ةأرملا ةصق

 سايع نبا عم ةرمج ىبأ ةصق امأو «اماسل نع هل مجری دحاو رابخاب كلذ ىف ىنتكاو و دحلا اهي املع میقب داك و الع ی عدا

 یعقاشنا نأ هاوعد امأو « اديكأتو ارابظتسا امهركذ امنا هلعاف ضیا رابخالا ماقم ىف اناک ناو ا لقره ةصقو

 « ددعلا طرتشإ نم عم فالخلا بصن نم عنمب ام هيف سيل نكل و « حيحصف خلا ددعلا طرتشا امل رابخا اهنأ لس ول

 ذخ و یف عاحلاب هدييقتب » ىراخبلا ريشي كلذ لاو هيلع هيبذتلا ىلا جاتحيف « دييقتلا عضوم ىف قالطا هنا , هيفام لقأو

 لوؤي هبلاغ ناف مالا دنع عقب امف عازنلا ان و هيف عازألا سيلو ضحم رابخا هال دحاولاب ینتکی ماحلا ريغ نأ هنم

 ددعلا طا رشا یضتقی سایفلا » رذنملا نبا لاق دقو , كح هدرج ماحلا فرصت نا د لوقب نم دنع ايس الو محلا ىلا



 ۱۸۵ ۷۱۹۸۰۷۱۹۱ ثيدحلا
 د ی ی

 هسيلا مضي ىتح ةلماك ةنيب سيل دحاولاو « ةلماكلا ةنيبلا الا هيف لبقيال احلا نع باغ ءىش لک نآل و ماكحالا ىف

 فد ةرهاظ ة هجح هدح و تباث نب دي زب ءاغتكالا قو رظنلا طقس حص اذا ثيدحلا نأ ريغ ¢ باصنلا لاك

 یحولاب هنع باغ ام ىلع هعالطا ناكمإل هلئم كلذ ف ماكحلا نم هل ىنلا ريغ سيل نأ باجي نأ نكميو ۱ ىهتنا

 هقب رط ناک امبمو دحاولاب هيف ىتكي رابخالا هقب رط نا امهف ءدحاو سم کا نم هل دبال لب هريغ فالخ

 الإ مهل نكي مل مدعب كولملاو نيدشارلا ءاناخلا نأ ١ ىسيباركلا لقن دقو « باصتلا ءافیتسا نم هيف دمال ةدابشلا

 ءىش مجرما رقأ اذاو « لدع رح الإ مجرب ال 0 محلا دمع نا هباور نم نیا نبأ لقن دقو ۾ دحاو نامجرت

 مالا ىلا كلذ ناعفريو نادهاش هنم كلذ عمسي نأ ىلا بحأف

 هلا مامإلا ةبساع ساپ - ۱

 يللا "نأ ىدعاسلا دي 1 رع » هيبأ نع ةورع نب ماشه انثدح ةدبح انربخأ دم شر - ۷

 ممل يذلا اذه . لاق هبساحو الط 7 هل رلوسر ىلإ ءاج و 4 اس در ناف دص ىلع ۰ ةيقالا نا "لمعتسا و

 ”كتيده "كي 3 یح ثلرا و كيبأ تب ف تساچ البن 3 و هللا لوسر لاقذ ¢ ل ٽر دهأ ة هب ده هذهو

دعا امأ 3 لاف 0 2 ٤ هياء ىف و تا دحو سان باعذت ل ا لوسر ماق 23 ادا ص تنك نإ
 الاحر لمعتسا ىإف 

 هيب تو ف "ساج البف ¢ ىل تي ده ةرده هذهو مکا اذه 5 لوي کدحآ یی هنا لالو مم وا ىلع کنم

 3 9۶ ج 1 ۱

 ءاج الإ  هقح ريغب : ماش لا - ابی ام مدعا ذخاب ال هاو ؟ قداص ناک نٍز هتیده هيأت 'ىتح همأ ثيبو

 ۰ “لاو ۳ و 0 7 - ۰ ۳۰ را « ا هريس م

 9 بس رول ماش وا 6 راوخ 4 رهو وأ ¢ ءاغ ر هل ریە لر لا ءا ام نفرءالف الا ۰ ةماوقلا موا هامح هنأ

 6 0 8-5 له الأ ت هيعبإ ضايب تيأر ی 4 هب دی مفر

نا ةصق ىف دیح أ ثيدح هيف ركذ ( هلاع م اهإلا ةمساحم باب ) هلوق
 "ىف ىوتسم هحرش ىذم دقو 3 ةيبتألا 

 هلوقو « ناملس نبأ وه « ةدیع و» « مالس نبا وه « دمحم ةدبع اند ل ان”دح هلوقو ءلامععلا اياده باب »

 ىلا ءاجأ مق 0 هل و انه دوصقملاو ِ یعع امهو هزمضا حتفب 4 الأ 00 نيعضوملا ی ىن مشكلا ريغ ةياور ی ۰ البف 2

 فرصو ضيقام ىلع ىأ « هيساحو ل ىنلا

 ۰ .o ° هو 2

 ءالخ لا ۰ ةناطولا . ةيروسم لها مامرا ةفاطب ساپ سس ۲

 0 ی 2 ع . ا ۳ + .؟ عضو 1 وا

 دیس یا نعد هل یا نع با مش نبا نع سنوي ىربخا بهو نبأ 8 رج عبا اشم سس ۸

 ةناطب : ناتن اطب هل تناک الا ةفیاخ نم تارا الو روا ند تا گپ اه 5: لاق دال ینا نع یردلنا

 ES هن ودر 5

 لاقو ۰ € ىلا" هللأ مع نم موصل 6 4ا 4 و رشلاپ اطاو ۱ ياع فوررهأاب

۱ 3 ۳ ٤ ۱ 



 لقط ۹۳ ۱۹۰
 : مالس نب 3 , ةيواعمو * يعازوألا لاقو ۳ 0 . كيعس ىأ ن 8 ةلس وأ ىثادح یره رلا نعد بوم

 لس نأ نع دايز نب "دیمسو نيسح ىلأ نی نا لاقو . ل ىلا ن نع ةريره ىبأ ن نع ةلس و ىنئدح "یرهراا

 تمم : لاق بوبأ ىنأ نع ةءاس ىبأ نع لر ی رج ىبأ نب هللا 0 : لاقو . وق . ۰ ديعس ىفأ نع

 » و "ینلا

 . هرومآ ىف هريشتسي نم ءارلا حتفو واولا نوکسو ةمجملا ضب ( ةتروشم لهأو مامالا ةناطب باب ) هلوق
 < الابخ منولأي ال کنود یر رم ةناط, اوذختتال ىلاعت هلوق ىف لاق ةديبع ىنأ لوق وه ( ءالخدلا ةن اطبلا ) هلوق

 ناکم ىف سيئرلا ىلع لخدي ىذلا وهو : ليخد عج حتف مث مضب ءالخدلاو . یهتنا رشلا : لابخلاو . ءالخدلا : ةناطبلا
 ىلع هتروشم لهأ فطعو « هاضتقع لمعو هتبعر رمآ نم هيلع یخ اع هب هرب امف هقدص و هرس هيلا یضغب و هتولخ

 جرخأو « ءاضقلا لجرلا بجوتسي ىتم باب » ىف ةروشملا مح تركذ دقو « ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ةناطبا

 ؟ مزحلا ام هللا لوسراب لاق الجر أ نیسح فأ نب نمحرلا ديع نب هللا دبع ةياور نم ليسارملا ىف دواد ۳

 یامرکسلا لاق « ىأر اذ » لاق هنأ ريغ هلثم نادعم نب دلاخ ةياور نمو « هصیطت مث بل اذ رواشت نا : لاق
 فلختسا الو ین نم هللا ثعبام ) هلوق . كلذ ىف روذحم الو ىهتنا اعمج هلع « ءالخدلاب : ةناطبلا , ىراخبلا رسف
 دارلا سفت بایلا ىف قلا ةياورلاو « ةفيلخ نم هدعب الو ین نم هللا ثمبام » ملس نب ناوفص ةياور ىف ( ةفيلخ نم

 . معأ ىهو « لاو نمام » مالس نب ةيواعمو ىعازوألا ةياور ىف عقوو « هفالختسا ةفيلخلا ثعبب دارملا نأو « اذ
 ' فورعملاب هرات ةن اطر ی ةباور قو « ريخلاب » ناملس ةياور ىف ( فورعملاب همت ةن اطر ) هلوق

 هيغرت » ىأ ةليقث ةمجعم داضو ةلمهملا ءاحلاب ( هيلع هضحتو ) هلوق « دخلا دارلا رسنت یهو « ركنملا نع هاهتتو

 لکشتسا دقو « الابخ هولأت ال ةناط و » یعازوالا ةياور ف( رشلاب همت ةناطب و ) هلوق ٠ هيلع هدک وتو « هيف

 روصتبال هنكل رشلا لهأ نم نوكي نم هلخادب نميف نوكي نأ « القع زاج ناو هنال كي سن ةيسنلاب مسقتلا اذه

 ل ىنلا ةمالس ىلإ 0 ثيدخلا ةيقب ىف نأب بيجأو « ةمصعلا دوجول هلوقب لمعي الو « هيلا ىغصي نأ هنم

 0 نأر كلاب رك رم ىنلا ىلع ريشي نم دوجو نم مزاب الف « ىلاعت هللا رو لوق كلذ نم

 « لساف هيلع ینناع هللا ۳ د مب هلوقب ةراشالا هيلاو « ناطیشلاو كلاا ىنلا قح ىف نيتناطبلاب دارا ه لیقو

 مولاي ال 3 لاعت هلوق نم سايتقا وهو « منحلصم لمعل هم داسفا ىف رصقت ال شا الابخ رولت ال , هلوقو

 ةقث و « رسلا ىف سانلا لاوخنأ هل ۳ نم ذختب نأ احلل ىغبذي ه هنأ ببشآ نع نيتلا نبا لقنو الابخ

 نسح وه ناك اذا هب قمويال نم لوق هلوبق نم نومأملا کالا ىلع لخدت امنا ةبيصملا نآل « القاع انطف ان ومأم

 « هللا همصع نم د مبضعب ةياور ىف ( هللا مصع نم موصحملاف ) هلوق . كلذ لثم ىف تبثتي نأ هيلع بجيف هب نظلا

 اهرش قو نمو ه مالس نب ةيواعمو یعازوالا ةياور ىف عقوو « یرخالا ةءاورلا ىف ردقم وهو ريمضلا ةدايزب

 وهو قو دقف ءوسلا ةناط قو نم » ماس نب ناوفص ةياور ىو ؛ اینم هيلع بلغ ىذلا نم وهو « قو دقف

 نمال هللا ةمصع نم موصعلاف , مهنم هاش نم مصعب ىذلا وهف : ىلاعت هللابلك رومألا تايثا هب دارلاو ؛ لوألا ینعع

 نأ : وهو الام امسق مث نأ ىلا ةراشا هيفو «همصع هللا ناك نا الإ ةقيقح هسفن همصعت نم دج وي الذإ « هسفن هتمصع



 ۱۹۱ ۷۱۷۱ ثيدحلا

 ثيدحلا رخ ىف ربع مث نمو « ینلاب قئاللا اذهو ءامئاد رشلا ةناطب نود ربا ةناطب نم لبقي دق سانلا رومآلب نم

 دقو ارفک نوكس نم امس الو دج وب دق اذهو « ريخلا ةناطب نود رشلا ةناطب نم لمقر دقو « ةمصعلا » ةظفاب

 ناك ناو هيف لاحلا حوضول ثيدحلا ىف هل ضرعتی ملف ءاوس دح ىلع ناك ناف « ةرات ءالؤه نمو ةرات ءالؤه نم لبقي
 ةشئاع ثيدح بايلا ثيدح یتعم یفو « رشف ارش ناو ريف اربخ نإ هب قحلم وهف امهدحأ نم لوبقلا هيلع بلغالا

 نيتلا نبا لاق « هناعأ ركذ نإو هركذ ىسن نإ اخلاص اريزو هل لعج اریخ هب هللا دارأف المع منم لو نم » اعوفم

 نوكي نأ لمتح » ىنامركلا لاقو « ناطبشلاو كلا نوكي نأ لمتح و نيريزولا نيتناطيلاب دارلا نوکی نأ لمتح »

 ةا ويح ةوقو ةيكلم ةوق امهنم لكل ذا « ريخلا ىلع ةضرحما ةماوللا سفالاو ءوسلاب ةرامالا سفنلا نیتناطبل ابدارلا

 : ةناطبلا ٠ ىربطلا بحملا لاقو «ضعبلا الإ مهضعبل نوکی ال نأ زئاج هنأ الا ىلوأ عيملا ىلع لاو . ىهتنا
 هلوق « شومو اركذم عمجاو نينثالاو دحاولا ىلع قدصي مسالا عضوم عضو ردصم وهو « ءايفصالاو هايلوالا

 نم ىليعامسالا هلصو ( اذهب بامش نبا ىفربخأ ) یراصن لا ديعس نبا وه ( ىحي نع ) لالب نبا وه ( ناملس لاقو )

 نبا یرخآ دیعس نب ىحي لاق : لاق لالب نب ناملس نع سا وآ یآ نبا ركب فأ نع لالي نب ناماس نب بوبا قرط

 ديعس نب ىح ىلع فوطعم وه ( هلثم باہش نبا نع یسومو قيتع ىبأ نبا نعو ) هلوق ٠ هلثم ركذف : لاق بارش

 « ةبقع نا وه ىسومو « قيدصلا ركب ىلأ نب نحرلا دبع نب دم قرتع ىلأ نب هللا دبع نب دمج وه قيتع يآ ناو

 قو « هنس روکذلا وه لوألا قر رطلا ق ئورا نأ اجه قرفلا نکل « ةقالثلا نع ناملس یور : ینامرکلا : لاق

 هيلع فاعع مث يحي ظفل قاس نامل نأ دارفإلا رس نا ربظي ىذلاو « قرف نيذه نيب ربظي الو : تلق . هلثم وه یاث
 سیوآ بأ نب ركب بأ قيرط نم قبلا هلصو دقو « هقفو ىلع ىراخبلا هدر وأف هراء امبظفاب لاحأو نيرخآلا ةياور

 ىوزخلا نسا نب دمت قيرط نم ىليعامتالا هجرخأو « هب ةبقع نب یمومو قیتع ىنأ نب دم نعلالب نب ناملس نع

 ام لدتسا ىلا عضاوملا دحأ وهو ؛ كلا د هلک ادج فیض ىورلا ن للا نب دمو « هب امنع لالب نب ناما نع

 لا ىرهزلا نع « ةزح یآ نيا ود (برعش لةو) وق . جر ھا لاجر زد هلاجر نوک درب ال جرخت ا ىلع

 «هلوق نم , ىأ ضفاخلا عزن ىلع ب هنلاب وهو« ديعس ىبأ مالک نم هلعج لب ؛ هعفرب مل هنأ ىف و « هلوف م هلوقو

 اهانيور دقو : تلق . ید عشت ملف ليعامسالا لاقو ىرهزلا ثيدح هعمج ىف ىلهذلا اباصو ةفوقوملا هذه بيعش ةياورو

 یعازوالا لاتو ) لوق . ةعوفرم ناملا ىبأ نع « نون مث فاكلا دیدشتو ميلا رسکب : یناکج ا د نب ىلع دئاوف ىف

 ةريره ىلأ نع » هالعج مدقت نم افااخ امهنأ ديرب ( ةريره ىلأ نع ةماس وبأ ىنثدح ىرهزلا ىنثدح مالس نب ةيواعمو

 ليعامسالاو ؟احلاو نابح نباو دمحأ اماصوف ىعازوالا ةءاور امأف هاعفرف هفقو ىف ًاضيأ اييعش افلاخو « ديعس ىنأ لدب

 نع لاقف «یعازوالا نع بیبح نب ديا دبع ةياور نم اضیآ لعاعالا هجرخأو « هنع سم نب ديلولا ةياور نم
 ةياور ىلع ىرهزلا ةياور لمح ديلولا لعلف اذه ىلعف : تلق . ةريره ىنأ نع ةيلس ىلأ نع ريثك نأ نب یح و ىرهزلا

 هب ثدح ىعازوالا لعلذ ديعس ىلأ نع - ىح نع ىرهزلا دنعو ةريره ی نع ةا ىلأ نع ىحي دنع هنأكف « ی

 نکل « هلع تيلقنا نيقيرطلا دحأ درفآ الف نيقيرطلاب امهنم لک نع « هدنع , هنأ « هنع , یوارلا نظف اعومج

 نع لبق دقو « اعيمج امنع ةلس 5 نع ىرهزلا دنع هنأ برق و « لاعحالا اذه عفدت دق اهدعإ ىتاا رمعم ةياور

 سن وب نب لضفلا قب رط نم هدنسم ىف قهتا هجرخأ ةلس ىنأ لد نحرلا دبع نب ديح نع ىرهزلا نع ىعازوالا



NAماكحالا باتك - ۳  
 امآر «هلاذ نم اذه ناكف ًاطخأ امر تاقثلا , ق هرکذ امل: نابع نبا لاقو « قودص لضقلاو « یعازوالا نع
 نبا ًاضيأ دیدشتلاب - رمعم ةياور نم لیعاعالاو ىئاسنلا ابلصوف ماللا دیدشتب وهو « مالس نب ةيواعم ةياور
 . هرکذف لاق ةريره ابأ نأ ةبلس وبأ ینثدح یرهزلا انثدح مالس نب ةيواعم انئدح « ةلمملا نوكسو هلوأ حتفب د
 وه نيسح ىنأ ناو « أضيأ هافقو ىأ ( هلوق ديعس ىلأ نع ةيلس ىنأ نع دايز نب ديعسو نيسح ىلأ نبا لاقو ) هلوق
 ىور « نيعبأتلا راغص نم ىندملا ىراصنالا وه دايز نب ديعسو « کما لفوذلا نیس دآ نب نمحرلا ديع نب هللا دبع

 ىزارلا متاح وبأ هيف لاق دقو ه لاله ىنأ نب ديعس الإ وار هل امو « ىناسنلاو دواد ىبأ دنع هنع هثیدحو رباج نع .
 ىبأ نع ناوفص ىنثدح : رفعج ىبأ نب هللا ديبع لاقو ) هلوق « عضوملا اذه ىف الإ ركذ ىراخبلا ىف هل امو « لوبجب
 ىعبات هللا ديبعو « ةفيفخ ةلمیمو ةيناتحتب راسي رفعج ىلأ مساو « ىرصملا وهف هللا ديبع امأ ( بويأ بأ نع ةملس
 ناوفص انثدح ؛ رفعج ىبأ نب هللا ديبع نع ثيللا قيرط نم ىليعامسالاو یئاسنلا قيرطلا هذه لصو دقو « ريغص
 نأ ىراخبلا هركذ ام لصحم : ىنامركلا لاق ؛ هرکذف یراصن لا بويأ ىلأ نع ةبلس ىبأ نع ىندملا وه ملس نبا
 امأو « ةعقاولا ةروص بسح وه امنا هركذ ىذلا اذهو , ىهتنا ةباحصلا نم سفنأ ةثالث ةياور نم عوفرم ثيدحلا
 امأو « بويأ ىلأ نع هنأب مزج ناوفص اماف هییاص ىف ىعباتلا ىلع فلتخاو « دحاو ثيدح وهف نيثدحما ةقيرط ىلع
 ٠ هلثم نآل هل ريثأت الف هعفرو هفقو ىف فالتخالا امأو « ةريره وبأ وأ ديعس وبأ وه له هيلع فلتخاف ىرهزلا
 . نيسح ىبأ نبا ةقفاوم ديعس أ نع هنوك حجريو « اكح ةعوفرم اظفل ةفوقوملا ةياورلاف « داهتجالا لبق نم لاقیال
 ظفحأ ىرهزلاف ناوفصو ىرهزلا الإ قبب مل اذاو . ديعس بأ نع ةملس ىبأ نع ىرهزلا نع لاق نمل دايز نب ديعسو
 ةلوصوم ابقاس كلذاف ديعس ىنأ قيرط حيجر ىلا هتراشإ ىف یراخبلا رظن ةوق ربظي مث نف ؛ تاجردب ناوفص نم
 نم اهتنیب ىتلا ةقيرطلا ىلع امإ « ثيدحلا ةحص ىف حدقبال روكذاا فالخلا نأ ىلا ةراشا قیاعتلا خيصب ةيقبلا دروأو
 حجرآ ديعس ىب قيرطف كلذ عمو « ةثالثلا هج وألا ىلع ةءلس ىبأ دنع ثيدحلا نوكي نأ زيوت ىلع امإو « حيجرألا
 نم هجرخأ هناف « ةريره ىنأ نع ةلس ىلأ ةياور هب مجرترا٠ ىراخبلل « درفلا بدالا  ق تدجوو < لعأ هللاو
 ليوط ثيدح رخآ ىف كلذك ةبلس ىبأ نع ريع نب كلملا دبع قيرط

 سانلا مامالا یاب "فک بيساي - ۳

 ىلأ ىف ريخأ ديلولا نب داب ىنر مخأ لاق دیس نب ى نع "كلام ا لیع اسا ارم - ملوح

 « هرکسللو رطشناا ىف ةعاطلاو عمسلا ىلع لب هللا لوسر انیاب : لاق تماصلا نب ةداب نع »

 ىف ”فاخت الو انك اميح یااب - لوقن وأ - موقن نأو ها ألا عزاننال نأو » - ۰

 « مال ةمول هلا

 : لاق هنع للا "یفر سنآ نعد دي ان دح ثراحلا نب هئلاخ انثدح ىلع نب ور اف - ۰۱

 ترخالا ريخ يللا نإ مما : لاقف دالا نورفم راصنألاو نورجاملاو « ةدراب ةادغ ىف هم ىنلا جرخ

 : اوباجأف . ةرجاملاو راصنألل "رفغاف



 ۱4۴ n ۷۱۹4-۷۲۰۷ ثيدحلا

 ًادبأ انيقب ام اما ىلع ادم اومياب نا نحت

 "يضر رع نب هللا ردبء نع » رانيد نب هللا درع نع كلام اربخآ فسوب ن هللا دبع شرح - ۲

 « مطتسا ايف : انل لوقي ةعاطلاو عمسلا ىلع إب فا لوسر اهمياب اذإ انک : لاق اء نا
 ع ت ع ۳ ۸ و 20000 ۱ 5 مخ

 ثيح رع نبا تدهش لاق "رايد نب هللا شرع انن دح نایفس نع يغ ان لح د دسم شم — ۳

 ها ةن ىلع نينءؤال ريمأ كلذ دبع ها ديما ةعاطلاو ملا قا ىنإ : بةك لاق كالا درع ىلع سانا ممتجا

 4 كاد لمع او دق 0 "ناو ¢ OE ام وسر ةنسو

 [ ۷۲۷۲ 6۷۲۰۵ : ىف ءافرط - ۷۲۰۳ ثيدحلا ]

 ٠ لاق هه رلوع ني ر رج نع ) ىع نع رايس رع م از حج مهار ی بواعا و — 4° لاق هلل ا ف ا را ےک اید رها را ی بود ارز

 0 رو ۰

 6 سم لکد حصنلاو « ”تءطتسا امف : ىننقلف « ةعاطلاو عمسلا ىلع كل ىذلا ”تعباب

 ماب 0 ۱ لاو لاق 2 مل 05 یث لح لاق نايس نع ی ای لح ىلع س ورم اشم — ۶۲ « 6

 ةعاطلاو م.سأأب ر 3 ىلإ « نینهواا كاا ربع نا دبع ىلإ : رح ù یا "دبع هيلإ بک كالا " بع سد الا

 « كاذب او را دق "یب ناو « ”تءطتسا اما ھلو سر ةكسو هللا ده ىلع نينمؤلل ريمأ كللا دبع لا دبعا

 ىأ ىلع : ةا تلق » لاق دبع ىبأ نب دیزب نع ما ان دح لس نب هللا دبع اشرح - ۰

 « تولا ىلع : لاف ؟ ةيبيدحلا موب ال یبلا م یاب ءیش

 نب دیح نأ ىرهلا نع كلام نم ةيروج انثدح ءاممأ نب د نب هلا دبع اشر - 8 ۷

 مث لاقف ءاورواشتأ اوعمتجا رع مال و نبذلا طهرا نارا“ ةمرخ نب روسملا نأ ه هريخأ نمحرا دبع

 لا كلذ اوا کن 5 | ترتخا ماش نإ SSI « ألا اذه ىلع ا ىذلاب تسل : نمحرلا دبع

 مبتب سالا ن ایا را اب دبع یلع سائلا لاف مه ممآ نحرلا دبع اولو الف « نحرلا دبع

 ىتلا ليلا تناك اذإ یتح « ىلاوالا كالت هن "ورواشب نحرلا دبع ىلع ساناا "لامو « هبقك ألي الو طه را كئاوآ

 تلطقوتسا "یتح بابا بر « ليلا نم منه دعب نمحرلا كوع ىفّرط - روس لاق - نامه انعبابف اسم انحبصآ

 هل اء مو عدف ء ادمسو ريبزلا عداف قاطنا . مون ریتکحب ثالث هذه "تاحعک ١ ام أوف « امان كارأ : لاقف

 ىلع وهو هدسنع نم ىلع ماف مث. ليلا "راهبا یت هاجانف « هتومدن « يلع یل عدأ : لاقف یناعد مث « مروادف

 امیب قرف نو هاجاسنف « هنوعد) « "نام ىل عدا . لا ا ىلع نم ۱ یخ نجراا دبع ناك دقو« عمط

 ىرإلا حف ۰ ۱۳ ج ۲۰ ےہ



 ۱ ماکح الا باتنک - ۳ ۱۵

 نیرجاپلا نمر ضاح ناك م ىلا لسرأف « ربنملا دنع طهرلا كئاوأ م.تجاو حبصلا سانال یلص املف . حبصلاب نذؤلل

 مث نمحرلا دبع دش اوعمتجا املف  رمع عم ةجحلا كلت اواو اوناك و  دانجألا ءارمأ ىلا لسرأو « راصنألاو

 لاةف . اليس "كن ىلع ن ناعم الف « نایب نو مرا ملف س انا يمأ ىف ”ترظن دق یا لعاب دعب امآ : لاق

 راصنألاو نورجأمأا : سانلا هميابو نما دبع ةميابف : هدعب نم نیتفیللا و هلوسر ة ةزسو فارس ىلع كميابآ

 « نوال دانجألا ها أ و

 نم هيف هركذ ام ليلدب « ةيلعفلا ال ةيلوقلا غيصلا : ةيفيكلاب دارملا ( سانلا مامالا عرابي فيك باب ) هلوق

 عقو ولو رارفلا مدع ىلعو ربصلا ىلعو دابجلا ىلعو ةرجحلا ىلعو ةعاطلاو عمسلا ىلع ةعببلا یهو و ةنسلا ثيداحألا

 ثيدح : لوألا ثيدحلا .لرقلاب هيف مهنيب ةعببلا دنع عقو كلذ لكو « مالسالا ىلعو ءاسنلا ةعيب ىلعو توملا

 « نتغلا باتك , لئاوأ ىف هحرش مدقت دقو ثيدحلا « ةعاطلاو عمسلا ىلع مّ لم هللا لوسر انعیاب ١ تماصلا نب ةابع

 دقو . « ادبأ انيقبام دابجلا ىلع ادم اوعباب نیذلا نحن و هلوق ا و سنأ ثيدحح : ىتاثلا ثيدحلا . یفوتسم

 ةعيبلا ىف رمع نا ثيدح : ثلاثلا ثيدحلا . « ىزاغملا بانك , نم « قدنخلا ةوزغ 5 احو رشم انه اع مب مدقت

 « دارفإلاب « تعطتسا اف , ىسخرسلاو ىلمتسملا ةياور ىف عقوو « متعطتسا امف » انل لوقي هيفو ةعاطلاو عمسلا 1

 ق رايسو ؛ عبارلا وهو ریرج ثيدح كلذک و هلق نشدحما ىف قلطأ ام دمقب وهو أطوملا ىف ینلا وه لوألا

 رخآو ريرج ثيدح لبق اقيرط هل ركذف رمع نبا ثيدح امأو « نادرو نبا وه ةيناتحتلا ا 3

 « لوألا هتي دح نم عزم وهو « تعطتسا ام هلوسر ةنسو هللا ةنس ىلع ةع اطلاو عمسل اب ر رقأ د أعم ام فو هدعل

 ىف نيب لا « رقأ ىلا و لاق رمع نبا نأ « ناطقلا وه ىحي نع ددسم ةياور ىف هلوقو ؛ دحاو ثيدح مح ىف ةثالثلاف

 رابخا وبف « كلذ لثع اورقآ دق "ىب ناو » هرخآ ىف لاق مث نمو كلملا دبع ىلا كلذب بتك هنأ ىلع نب ورع ةياور

 اورقأ دق , هل وقو كلملا دبع ىلا ريع نبا هب بتك ۽ هترضح روكذملا رارقالا مهنه قبس هنأب هيأب نع ربع نبا نم

 ا ىف نايفس نع امهالك ىدبم نب نرالا ديعو ديعس نب ین نع راد قيرط نم ليعاعالا داز « كلذ لثع

 عمسلاب رفآ ناو نینمواآ رم كاا دع هللا دبع ىلا رمع نب هللا دبع هيلا بتک ةيناثلا ةياورأا ىف هلوقو « مالسلاو ,

 اذإ ناكو « بتكي ربع نبا تيأر» ظءاب نايفس نع رخآ هجو نم ىليعامسالا ةياور ىف عقوو ١> ١ « ةعاطلاو

 اضيأ هرخآ ىف لاقو ءكلملا دبع هللا دبعل ةعاطلاو عمسلاب رقأ ىناف ۽ دعإ امآ . محرلا نمحرلا هللا مسب : بتكي بتک

 وه ىناثلاو « ًاراركت سيلو سکعلاب مث , كلملا دبع ىلا » ايناثو هيلا » الو لاق : ینامرکلا لاق « مالسلاو و

 هلوقو « كلا دبع ىلا رمع نبا نم » هريدقتو « كلملا دبع ىلا وهو اذه . بتك ىأ هيلا بوتكملا ال بوتکلا

 كلذ لبق تناكو ةملكلا عاتجا عاتجالاب دارلاو < محلا نب ناورم نبا ديري « كلما دبع ىلع سانلا عمتجا ثدحو

 نب هللا دبعو ناوم نب كلا دبع امهو « ةفالخلاب هل یعدب امهنم لك نانثا كلذ لبق ضرالا ىف ناكو « ةقرفم

 زوج « ةيواعم نب ديزل ةعباباا نم عنتماو « ةيواعم توم دعب تيبلاب ذ ذاعو کم ماقأ ناكف ريب ز لا نيا اماف ء رسرلا

 ىتح ةفالخلا ىعدا ریپزلا نبا نكي لو «ءسرزلا نبا نورصاحم هشويجو ديزي تام یرخأ دعب ةرم شوی | ديزي هيلا



 ۷۱5۵ ۷۲ ۰۷ - ۷۲۰۲ ثيردحلا

 ديزي نب ةنواعمل قافالا لهأ میابو « زاجحلاب ةفالخلاب سانلا هعيابف « نيتسو عبرأ ةنس لوألا عيبر ىف ديزي تام
 زاجحلا كلم هل مظتناو ريبزلا نب هللا دبعل قافالا مظعم عيابف « تامو اموي نيعبرأ وح الإ شعب ملف ةيواعم نبا
 نمو ةيمأ ینب عيمج الإ هتعرب نع فاختن مو « قشمد ىتح ماشاا دالب عيمجو هلك قرشملاو قارعلاو رصمو نهلاو

 قشمد ةبج ىلا هعاطأ نع جرخو <« ةفالخلاب هوعيابف کلا نب ناورم ىلع اوعمتجاف ؛ نيطسلفب اوناكو ماوه یوهب

 بلغو اهنم ةجحلا ىذ ىف كلذو كاحضلا لتقف « طهار جرع ه اولتتقاف « ريبزلا نبال اهيف عياب دق سيق نب كاحضلاو

 بييزلا نبا لماع ردحج نب نمحرلا دبع ام رصاخ رصم ىلا هج وت هلك ماشلا كلم هل مظتنا ا > ماشلا ىلع ناورم

 هنبا ىلا دسبعو ؛ ربشأ ةتس هكلم ةدم تناكف « هتنس ىف تام مث نيتسو سن ةنس رخالا عبير ىف اهيلع بلغ ىتح

 قرشملاو قارعلاو زاجحلا كلم ريبزلا نبالو « برغملاو رصمو ماشلا كلم هل لک و هماقم ماقف ناورم نب كلاا دبع

 مث « نيتنسلا وحن كلذ ىلع ماقأف تببلا لهأ نم ىدبملا ىلا وعدي ناكو « ةفوكلا ىلع بلغ ديبع ىنأ نب راتخا نأ الإ

 قارغلا رمأ مظتناو « نيتسو عبس ةنس ناضمر رش ىف لتق ىتح هرصاف هيخال ةرصبلا ريمأ ريبزلا نب بعصم هيلا راس

 ةرخالا یداج ىف هلق ىت> هلتاقف بعصم ىلا كلملا دبع راسف « نیعیسو یدحا ةنس ىلا كلذ مادف ییبرلا نبال هلك

 ةنس ىف هرصاخ جاجحلا كاملا دبع هيلا زه « طقف نيلاو زاجحلا الا ريبزلا نبا عم قبي ملو « هلك قارعلا كلمو اهن

 كلت ىف رع نب هللا دبع ناكو « نيعبسو ثالث ةنس والا یداج ىف رييزلا نب هللا دبع لتق نأ ىلا نيعبسو نيتنثا

 حلطصا الل ةيواعمل عياب مث « ةيواعم وأ ىلعل عيا نأ منتما ناك اک كلملا دبعل وأ ريبزلا نبال عيابي نأ عذتما ةدملا

 نم عنتما مث هيلع سانلا عامتجال ةيواعم توم دعب ديزي هال عیابو « سالا هيلع عمتجاو ىلع نب نسحلا عم

 هلوق ىنعم اذهف « ذئنيح هل عيابف كلما دبعل هلك كلا مظتناو ريبزلا نبا لتق نأ ىلا فالتخالا لاح دحال ةعبابملا

 لاق ىدبعلا برح نب ديعس قيرط نم هخيرات ىف نايفس نب بوقعي جرخأو « كالا دبع ىلع سانلا عمتجا اأو

 الو « ةقرف ىف ىتعيب یطعال تنکام هللاو : لاقف دعزت ىهو هدي دف ريبزلا نبا عيوب امل رع نبا ىلإ اوشعب د

 ىف هب ىدتقي نأ جاجحلا ىصو كلا دبع ناكو « ةكمب ةنسلا كلت ىف فوت نأ ربع نبا ثبلي مل مث  ةعامج نم اهعنمأ

 باتكح , ىف كلذ نايب مدقت اک « ةمومسملا ةبرحلا هيلع جاجحلا سدف « جحلا باتك , ىف مدقت اک جملا كسانم

 هركذ « توما ىلع ةعيابلا ىف ه ةبلس ثيدح : سماخلا ثيدحلا . هنع هللا ىضر هتوم بیس كلذ ناكف « نيديعلا

 انثدح) هلوق  سداسلا ثيدحلا اورفيال نأ برحلا ىلع ةعيبلا باب ىف « داهجلا باتك » ىف هماتنب مدقت دقو ارصتخم

 تأ ) هلوق « هنع ىوارلا ءامسأ نب دمت نب هللا دبع مع وهو ىعبضلا ءامسأ نبا وه ةيراج رغصم مجلاب ( ةيريوج
 دقو « مهنم ةفالخلا هل دقعي نميف رواشتلا مالو ىأ مهيب ىروش ةفالخلا لم مهنيع ىأ ( رع مالو نيذلا طهرلا

 یدوالا نومیم ن ورع قيرط نم هدروأ ىذلا ليوطلا ثيدحلا ىف « ناغع بقانم » ىف الصفم كلذ نایب مدقت
 رمالا اذهب قحأ دحأ ام  لاقف فلختسا  ةؤلؤل وبأ هنعط مل - رمعل مطوقو « رمع لتق ركذ ىف نيمباتلا رابك دحأ
 عمتجا هنفد نم غرف ابلف , هيفو ء نحرلا دبعو ادعسو ةحلطو رييزلاو ناغعو ايلع : ىمسف طهرلا ءالؤه نم

 هدنع هلوأو ,الوطم ةعريوج نع رفاع نب ديعس قيرط نم « كلام بئارغ » ىف ىنطقرادلا هدروآو « طهرلا ءالؤه

 نم طهر ةتس نيب رمآلا اذه لاق نأ ىلا  تيأر ام میصرح نم تيأر دقو« لاق فلختسا : هل ليق رمع نعط ال و
 اغا اورظتناو « صاقو ىبأ نب دعسو ربیزلاو فوع نب نجرلا دبع لعو : لاق مث نائب دیو مرکذف « شيرق
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 ىف نامثعاي تنك ناف « ةثالثلا اهيأ ودعي نل سانلا نا : لاقو . رمالا ىف مبكي رش وبف نيف مدق ناف « اال ةحلط

 الو هللا قتاف لعاب تنك ناو « سانلا باقر ىلع طيعم نأ ىن و ةيمأ ینب نامحت الو « هللا قتاف سانلا رمآ نم ءىش

 : لاق « سانلا باقر ىلع كيراقآ نامحت الو هللا قتاف نمحرلا دبعاب تنك ناو , سانلا باقر ىلع مشاه ىنب نامحت

 هذه ةيريوج نع رماع نب ديعس برغأ : ىنطقرادلا لاق « هولتقاف رمؤي نأ ريغ نم رمأت نمو « شکالا لقألا عبتيو

 هللا دبع عباتو لاق « ىراخبلا ةياور ىلا ريشي « اهركذي ملف همع نع ءامسأ نب دم نب هللا دبع هاور دقو « ظافلألا

 بيبح ةياور نكل ةئالثلا قاسو : تلق . كلام نع مهتثالث بيبحو ريبزلا ديعسو نامبط نب ميهاربا دم نبا

 ىرهزلا قيرط نم حي دنسب دعس نبأ جرخأ دقو « ءامسأ نب دمع نب هللا دبع ةياورل ناتقفاوم نیرخالاو ةرصتخم

 رمآلا امئاف , لاق نأ ىلا « ةصق ركذف . ةتسلا یمسف « هب لزنی نأ لبق رمع ىلع طهرلا لخد :لاق رمع نبا نع ملاس نع

 ةلمبملا حتفي وهو قارسلاب هلاومأ ىف ايئاغ ةحاط ناكو « دعسو ةحلطو رييزلاو ىلعو ناثعو نمحرلا دبع ىلا : ةتس ىلإ

 هنأ 20 « ىلع لبق ناثعبو عيمجا لبق نمحرلا دبعب اذه ىف أدبف « ماشلاو زاجحلا نيب ةفورعم دالب « ةفيفخ ءارو

 نم متأب « ناغع بقانم , ىف كلذ ناب مدقت ( خلا نجرلا دبع مه لاقف ) هلوق ٠ بيترتلا دصقي مل لوألا قایسلا ىف

 ناثع ىلا ةحلطو « ىلع ىلا ريبزلاو « نمحرلا دبع ىلا هرمأ لعج ادعس نأو « ةحاط روضح ىلع لديام هفو هقايس

 ىف كلذ دعب ىورتف هيلع اوقفتاف « قب نميف رايتخالا هل نوكيو رمالا اذه نم أربي يأ نجرلا دبع لوق هيفو

 ءةبغر ةفالخلا ىف لالقتسالا ىف ىل سيل ذا « هيف مكعزانأ ىأ ةلمبملا ءافلاو نونلاب « كسفانأ ه هلوقو « ىلع وأ ناع

 الف ) هلوق . هجوأ یهو « نع ه لدب « ىلع, ىنييمشكلا ةياور ىفو « هلجالو هتبج نم ىأ « رمالا اذه نع » هلوقو
 یهو « سانلا لاثناف رماع نب ديعس ةياور 06 ) هلوق « منم رايتخالا رم هأ ىنعي ( مهردأ نجراا دبع اولو

 مابسلا نم اهيفام بص ىأ « هتنانک لثن » لاقي بصلا « لثنلا ٠ لصأو .ىث دعب ًائيش مباك هودصق ىأ ةثلثمو نونب

 هلوق ٠ ضارعالا نع ةيانك یهو « هفلخ ىثمي » ىأ ةدحوم اهدعب فاقلا رسكو نيعلا حتفب ( هبقع أطي الو ) هلوق
 ىف ىديبزلا داز « ىلا يللا كلت هنورواشي » هلوق وهو ليلا ببس نايبل اهداعأ ( نجرلا دبع ىلع سانلا لامو )

 دعب) هلوق ۰ ادحأ ناغعب لدعيف ىأر وذ لجر هب ولخال , ىلايللا كلت هنوجانيو هن ورواشي » یرهزلا نع هتياور

 اک ليلا نم عجه دعب هتيقل : لاقي « لبللا نم ةفئاط دعب , ىأ ةلمبم نيع اهدعب ميلا نوكسو ءاهلا حتفب ( عجه

 قيرط نم « ريغصلا خيراتلا د ىف ىراخبلا هجرخأ دقو « ىنعمب عوجملاو عیجما و ةعجطاو عجماو ةحجه دعب لوقت

 لمتسللو رتکالل اذك ( تالثلا هذه تاحتكا ام هللاوف ) هلوق . ميظع نزوب « عيجه دعب » ظفاب ىرهزلا نع سنوي

 نب مهاربا ةياور قو « ثالث ذنم اضع امف تلمام هللاو م صاع نب دیس هارو ف هلوق لوألا دی ژیو « ةليللا م

 بعرتسي مل هنأب رعشم وهو« اضیآ ةدح وم ابو ةثلثااب « مون ريثكب » هلوقو « لایللا هذه ىف » ىليعامسالا دنع نابط

 ىف عقوو لحکلا اهلخدب اک نيعلا نفج مونلا لوخد نع ةيانك « لاحتکالاو , هنم اريسي نكحل مان لب ارپس ليللا

 ةياور ىف ( امهر واشف هل اممتوعدف « ادعسو رییزلا عداف ) هلوق . « مون ررثكح یانیع تقاذ ام د سنوي ةياور

 ىح ) هلوق ٠ امبأبق هرواش ناك هلعلف ارکذ ةحاطل ةياورلا هذه ىف رأ مو « ءارلا دیدشتو ةلمبمب « امهراسف ه یمتسلا

 مدقت دقو همظعم لیقو « هطسو ءىش لک ةرمو « فعتنا » هانعهو ءارلا ديدشتو ةنكاس ةدحوملاب ( ليللا رامأ

 ىلع ىنخ الف انایحآ امهتاودأ عفترت هيجاني لج ه هتياور ىف ماع نب ديعس داز « ةالصلا باتک ه ىف هيف لوقلا
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 ناك دقو , هرقر « هيلوي نأ ىأ ( عمط ىلع رهو هدنع نم هلع ماق م ) هلوق ۰ « انايحأ ناينو نالوقي ام ءىش

 نأ زوج الو « اهون وأ ىلع ىف تناك ىلا ةياعدلا الا راشأ هنظأ : ةريبه نبا لاق « أديش لع نم ىثخي نمحرلا دبع

 « هعواطي ال نأ هريل عياب نإ فاخ هنأ ىل ررظب ىذلاو : تلق . هسفن ىلع لع نم ناخ نحرلا دبع نأ ىلع لمح

 هارأ امو انحبصأف » سماع نب ديعس باور ىف عقوو « اليس كسفن ىلع لعجت الف » دعب امف هلوقب ةراشالا كلذ لاو

 كلت ىف ىلع عم ماکت هنأ ىف رهاظ ( نانع ىل عدا لاق مث ) هلوق . هميدقت نئارق نم هل ربظ اع نمی « لعل الإ عيابي

 « بالخل » هيفو , ناثع عداف بهذا » الوأ هل لاق هنأو « كلذ سكع سماع نإ ديعس ةياور ىف عقوو « ناغع لبق ةليللا

 ةليللا كلت ىف هنم رركت كلذ نوكي نأ امإو « امهو نيتياورلا ىدحإ نوکت نأ امان « ايش املوق نم مرفآ ال » هيفو

 ةكم لا اومدق ىأ ( رحم عم ةجحلا كلت )وفا و اوناكو دانج لا ءارمأ ىلا لسرأو ) هلوق ٠ اذج أدب ةرمو اذ أدب ةرف

 نيمأ ةن ةرفلاو + نع نیمآ قمع نب یو « ماشلا ريمأ ةيواعم مو « ةنيدملا ىلا هوقفارو مع عم ارجغ

 ( نجرلا دبع دپشآ ا وعمتجا الف ) لوق « رصم ريمأ صاعلا نب ورععو « ةرصبلا ريمأ یرعشالا ىسوم وبأو « ةفوكلا

 سانلاب بیبص ىلص الف » رماع نب ديعس ةياور ىفو « سلا ىلع نمحرلا دبع سلج و نامیط نب مهار ةياور فو

 رظناو كسأر عفرا : نحرلا ديعل لوقي دعس لوسر هءاجخ < نبثملا دعص ىتح ىطختي نمحرلا دبع ءاج « حيصلا ةالص

 لاق مث ء هيلع ىنثأو ها دمغ نحرلا دبع نلعاف » رماع نب دیعس داز ( دعب امآ ) هلق . « كسفلل عيابو دمت ةمال

 هلوق ۰ ”وحجري لب ايواسم هل بتوامجيال یآ « ناثعب نولدعب مرآ لف سانلا رمأ ىف ترظن ىنإ ىلعاي « دعب امآ

 دنع ددر مل نحرلا دبع نأ ىف رهاظ اذهو « ةعاحما تفاوت مل اذا ةمالملا نم ىأ ( اليبس كفن ىلع نلعجت الف )

 ند ةيارق كل : لاقف هديب ذخأف ىلعب أدب » ةنأب خيرصتلا نوميم نب ورمع ةياور ىف مدقت دق نكل « نامثع ىف ةعيبلا

 نعمستل تاثع ترمأ ناو « نلدعتل كترمأ نبا كراع هتلاو  تلع دقام مالسالا ىف مدقلاو مقل هللا لوسر

 قيرطو« ىلع هل عيابو هعيابف نامثعاي كدي عفرا : لاق قاثيملا ذخ ايلف « كلذ لثم هل لاقف رخالاب الخ مث « نعيطتلو

 هركذ ةاورلا ضءب ىوط نكل هظفح رخ لا نوكي نأ لمتحيو رخآلا هظفع ملام ظفح نوميم نب ورع نأ امهدب عما

 حبصأ الف «قاثیلاو دبعلا امهنم لك ىلع ذخأف « دحاو دعب دحاو امیعم ملكت امل لیلا ىف عقو كلذ نوكي نأ لمتحيو

 لئاو یآ نع ةلدهم نب مصاع ةياور هدي ویو « ليقف ناغع لع ضرعو « طورشلا ضعي ىلع هقفاوي ملف ىلع ىلع ضرع

 هللا باتك ىلع كعيابأ هل تلقف ىلعب تأدب ىنذام » لاقف ًايلع متکرتو ناثع متعياب فيك فوع نب نجرلا دبعل تلق : لاق

 ىف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ « لبقف ناثع ىلع اهتضرعو . تعطتسا ایف لاقف < رمعو ركب ىلأ ةريسو هلوسر ةنسو

 نم دحأ جرخأ دقو . فيعض عيكو نب نايفسو « هنع شايع نب ركب ىنأ نع عيكو نب نايفس نع دنسلا تادایز

 نينمؤملا ريمأ توفج كلام : فوع نب نمحرلا دبعل ةبقع نب ديلولا لاق : لاق لئاو نأ نع مصاع نع ةدئاز قيرط

 هعیاب هنأ ىلا ةراشإ اذه قو ‹ وه الو اهقیطآ ال ىناذ ريع ةريس : هلوق امأو « ناثع لوق ابفو ةصق رک ذف نامع ىنعي

 فلختسا ناك ول ذا عيكو نب نایفس ةياور فعض اذه نم ذخأي نأ نكميو اپکرت ىلع هبتاعف رمع ةريس ريسي نأ ىلع

 « هاوس نم نود كلذ ىلمل لاق امناو نيتلا نبا لاق ءكرتلا ىف ارذع هب باجأ ام نكي مل رمع ةريسي ريس نأ طرشب

 نيرجابملاو یروشلا لهأ نم رضح نم توكسو « ناغع دوجوو هدوجو عم ةفالخلا ىف عمطي نكي مل هريغ نال

 ىنأ نب جرخأ دقو : تلق . نام اضرلا ىلعو لاق اعف نحرلا دبع م,ةيدصآ ىلع ليلد دانجالا ءارمأو راصن لاو



 بوقعي جرخأو « ناثع هدعب ةفيلخلا نأ نوکشپ مهرأ لف ربع ةفالخ ىف تججح ه لاق برضم نب ةثراح قیرط نم ةبيش
 رظن دق : تلق . لاق . یدعب نورمّوب كم وق یرت نم رمع یل لاق : لاق ةفيذح ىلإ حيحص قيرط نم هدنسم ىف ةيش نبا

 نب ةثراح نع حيت دنسب « ةباحصلا لئاضف » ىف ةمثيخو همجعم ىف ىوغبلا جرخأو . اهل هوررشو ناثع ىلا سانلا
 « نمحرلا دبع » ىأ ( لاقف ( هلوق ٠ نافع نب ناثع هدعب ریمالا نا ودع ىداحلا ناكف ريع عم تججح « برضه

 هريدقت فذح مالكلا ىف ( نحرلا دبع هعبابف هدعب نم نيتفيلخلاو هلوسر ةنسو هللا ةنس ىلع كعبابأ ) نائعل ابطاخم
 نم مث هقب رط نم « ناغع ةمجرت » ىف ركاسع ناو « تاب رهرلا د ىف ىلهذلا جرخأو . نه رأا دبع هعي ابف « معن : لاقف

 نع ةمرخم نب روسملا نب نجراا دبع نع ىرهزلا نع ىرهزلا رمع نب زيزعلا دبع نب دمت نع زيزعلا دبع نب نت ةياور
 : لاقف . هرخآ ىفو ةصقلا ركذف « فوع نب نمحرلا دبع لوسر تنك ینال یروشلا رمأب سانلا لعأ تنك ه لاق هببأ
 ىلع نكسلو «ال : لاق ؟ لبق نيضاملا ةنسو هلوسر ةئسو هللا ةنس ىلع رمالا اذه كتيلو نا ىعيايم لعاب تنأ له
 سبلو متعاو نمحرلا دبع ماقف اثالث اات « كلذ ىلع كميابأ دمع ابأ اي انآ : نایع لاقف . اثالث اهداعأق « یتقاط
 هيلع لكشأ ىلاخ نا تفرعف « هعيايف نایع ىلا راشآ مث هيلع ىنثأو هللا دم ربذلا قر مث دجسملا لخدف فيسلا
 نامع ناو « دهتجلا ديلقت زاوج ىلع ةريخالا ةصقلا هذب لدتساو « اهايإ رخالا هعنمو ةقيثو اههدحأ هاطعأف امهرمأ

 هوغو لدعلاب قلعتبام ةريسلاب دارملا نأب روپمبا مو هعنم نم باجأو « ىلع فالخ كلذ نار اناک نجرلا دبعو

 ربظب مل امف امهب ءادتقالاب داري نأ لمتحا داهتجالا ءىزجت زاوج ىلع انعرف اذاو « ةيعرشلا ماكحالا ىف ديلقتلا ال
 نيدلا ىف ةلزلا نم هل دحأ مالسالا لهأ ىف نكي مل : یربطلا لاق « ةرورضلل امطوقب لمعيف داهتجالا هيف عباتل
 ضعب ناك ليق ناف « مهنیب یروش رمآلا رع لعج نيذلا ةتسال ام ةسايسأاب ةفرعملاو ملعلاو لقعلاو ةقبا.لاو ةرجماو
 عم لوضفلا ةيالو حصت ال هنأو « انيد ماض رأ ةفال اب قحالا نأ ربع ىأر ناکو ضب نم لضفأ ةتسلا ءالؤه
 ىف ةدرعلا دلقتبال نأ دصق وهو « هفالختسا ىلع صن دق ناكل منم لضفالاب حرص ول هنأ باوجلاف « لضافلا دوجو
 نيملسملا نولاي الو « لوضفملا سیل وت ىلع نوعمتجيال من أ ققحت هنال « لضفلا ىف نيب راقتم ةئس ىف اباع « كلذ

 معو « هنم ام شا هريغو ةلزنم ف مل الو « لضافلا ىلع مدتی ال مم لوضفملا نأو « یروشلاو رظنلا ىف احصن

 ىف ةمامالا نأ ىلع صن 2 ىلا نأ مثريغو ةضفار || لوق نالطب هنم ذخؤيو . ةتسلا هب یضر نعي ةمالا اضر

 رمأ ىف رواشتلا هجوام مهنم لثاق لاقلو یروش ابلعج ىف رع اوعاطأ امل كلذك ناكولذإ ٠ مهنايعأب صاغ
 ةمامالا ىف دوعلا نم مثدنع ناك ىذلا نأ ىلع ليلد هب مه رمأ ام : عيمجا اصر ىف « هلوسر ناسل ىلع انل هللا نایب هانيفك

 . دقع اودقع اذإ مهتنايدب قوثوملا ةعامجا نأ هفو <« 1۷ حقی اکارداو « اهقحتسا هيف تدجو نم فاصوأ
 عامجاب الإ حصي ال دقعلا ناك ول ذإ « دقعلا كلذ لحب نأ مری نكي ل داهتجالاو رواشتلا دعب صخشل ةفالخلا

 ىلع كلذ لد « اوعيابو اوضر لب ضرتعم مهنه ضرتعي مل الف « ةتسلا ءالوه صيصختل ىنعم ال لئاق لاقل « عيا
 زاوج ىري ناك رمع نأ هنم مزاي هنأ نظ نم باوج هنم لصحت و « لاطب نبا باتك نم اصخلم ىهتنا « هانلقأم ةعص

 ناك هنأ « دالبلا ىف مرمؤي ناك نيذلا هئارمأ ىف ربع ةريس نم ربظب ىذلاو « لضافلا دوجو عم لوضفملا ةيالو
 اذه لجاللف « اهنم عرشلا فلاخيام بانتجا عم ةسايسلاب ةفرعملا ديم هيلا مضي لب طقف نيدلا ىف لضفالا ىعاريال
 « لعلاو نيدلا رمأ ىف مم لك نم لضفأ وه نم دوجو عم صاعلا نب ورحعو ةبعش نب ةريغملاو ةيواعم فاختسا
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 رومألا نم رمأ ىف عزانتلا منيب عقو اذإ ءىثلا ىف ءاكرشلا نأ هيفو « ةفوكلا ف دوعسم ناو ماشلا ىف ءادردلا ىبأك

 هعسو لذبي كلذ هيلا دنسأ نم نأ هيفو « رمآلا كلذ نم هسفن جرخ نأ دعإ مهل راتخيل دحاو ىلإ مرمأ نودنسپ

 ليكولا نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىف : رينملا نبا لاقو « هلدكي ىتح هيف وه اع اماتها هليلو هلهأ رجمو « رايتخالا ىف

 نأ عم لقتساف هب هودرفأو نحرلا دبعل رمألا اودنسآ ةسخلا نال « كلذ ىلع هل صني مل ناو لک وب نأ هل ضوفلا

 ىدنع قلا رصحنا ىأ «نالوق ةينالفلا ةلأسملا ف ىعفاشلا لوقل ةيوقت هيفو : لاق « دارفنالا ىلع مهل صني مل ربع

 عباس ثادحاك وهو « زوج ال هيلع عمجأ ام ىلع دئاز لوق ثادحإ نأ هيفو « نييعتلا ىف رظنلا ةلبم ىف انأو « امف

 ريخأت نم ةعزتنم « ةنسح ةسايس ”لع ةرماؤم نع ناثع ةرماؤم نمحرلا دبع ريخأت قو لاق  یروشلا لعأ ىف

 ناهثعل هرايتخا فشكنيال نأ یأر هنال « سدحلل ةيطغتو ةمهال اداعب « عاصلا ةصق ىف هيخأ لحر شيتفت فسوي

 ةعببلا عوقو لبق

 نیترم عیب نم سیساپ - €
 «ةرجشلا "تحت ری “ىلا انا: لاق ةلس نع »دیبع ىبأ نب ديزي نع ما وأ اش - ۷۲۰۸

 « ىناثلا فو : لاق ؛ لوألا ىف .تمیاب دق هللا لوسراب : تاق ؟ میت" الأ ةماساب : ىل لاقف

 نم برحلا ىف « ةعببلا باب د ىف مدقت ( ةللس نع ) هلوق . ةدحاو ةلاح ىف ىأ ( نيترم عياب نم باب ) هلوق

 تعباب هيفو قايسلا اذه نم مآب ةيلس نع ديبع ىلأ نب دیزب انثدح < ميهاربا نب کلا ةياور نم « دابجلا باتك ,

 لوالا ىف تعباب دق ) هو . « عيابت الأ عوكالا نبا اي , لاق سانلا فخ ابلف ةرجش لظ ىلا تادع م ل ینلا

 دارلاو « ةيناثلا فو , لاق تینأتلاب « ىلوالا ىف » ینیمشکلا ةياور فو « تقولا كلذب دارلاو ( ىناثلا قو لاق

 تلقف دازو ةيناثلا هتعيابف اضيأو : لاق ؛ هللا لوسرای تمیاب دق تلقف » کم ةياور ىف عقوو  ةفئاطلا وأ ةعاسلا

 بلا لاقو « كانه كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو « توملا ىلع : لاق « ذئموب نومیابت متنک ءىش ىأ ىلع لسم ابآ اب : هل

 رب رکتب هرمآ كلذلف . تابثلاب هت شو مالسالا ىف هئانعو هتعاجشپ هلعل ةبلس ةعيب دك وب نأ دارآ لاطب نبا هرکذ اف

 سانلا رمتساو « ابيرق دعق مث ةعيابملا ىلا رداب امل ةبلس نوكي نأ لمتحيو : تلق . ةليضف كلذ ىف هل نوكيل ةعيابملا

 لك أدبم ىف ةداعلا نآل « للخت ايف عقب الو هعم ةعيابلا ىلاوتتل عيابي نأ هنم رب دارأ « اوذخ نأ ىلا نوعيابي

 اب ةلس صاصتخا كلذ نم مزاب الو « للخت ارخآ ءیج نم نيب عقب دق ىهانت اذاف « ىلاوتيف هرشابب نم رثكي نأ رمأ

 هنم عقو امنا هنال « دعب ربظ نكي مل اهريغو ةعاجشلا ىف ةيلس لاح نم لاطب نبا هيلا راشأ ىذلا نأ عقاولاو ركذ

 هرمأ رخآ ناكو « مهيايث بلتساف هيلع اوراغأ نوک رشلا ناك ىذلا حرسلا داعتسا ثيح « درق ىذ ةورغ ء ىف كلذ دعا

 راشأو « نيتره هعيابف كلذ لَو ىنلا هيف سرفت لاقي نأ لوالاف « لجارلاو سرافلا مبس عللي ىنلا هل مبسأ نأ

 ةداعا نأ ثيدحلا اذه نم دافتسي : يملا نبا لاقو « كلذك ناكف نيلجر ماقم برحلا ىف موقيس هنأ ىلا كلذب

 هنأ مدنع حيحصلا : تلق . ةيعفاشلا نم كلذ معز نمل افالخ لوألا دقعلل اخسف سيل هريغو حاكالا ىف دقعلا ظفل

 دوبمجا لاق اک اخسف نوكيال



۰۰ ۳ 
 ماكحالا باتک ۳

 با رهالا ةميب ساپ - 6
 فا یضر هلا دبع نب راج نع » ردك لا نب ر دم نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع امر ب الا ءو

 : لاف هءاح می یتعیب ٠ ىلقأ: لاقف « ”كعَو "هو اعف مالسإلا ىلع بت هللا لوسر می ايبار ءأ "نأ امنع

 « ابی مص و امت ین : ريكسلاك ةنيدلا : لي هلل لوسرلاقف « جرغ « أف یتیب یننآ
 ىف هما ىلع هيبنتلا مدقت ( ايبارعأ نأ ) هلوق . دابجلاو مالسالا ىلع ميتعيابم ىأ ( بارعالا ةعيب باب ) هلوق

 0 مالسالا سفنب قاعتب اف ناك ةلاقإلا هياط نأ ق رعاظ ) مالسالا ىلع ) هلوق ۰ ۰ جحا رخاوأ ةنيدملا لضف »

 عجر نم ىلع ديعولا عقوو « ةبجاو تقولا كلذ ىف تناكو  ةرجمک هضراوع نم ءىث ىف نوكي نآ ل است و
 یا فاك اهدعب حتفت دقو ةلموملا نوكسو وأ 9 تشب ٠ كعولاو » ارق هيلع هيبذتلا مدقت اک « هترجه دعب ایارعآ
 ( ىبأف ىتعيب ىلقأ) هلوق ٠ اهتدشو ىلا .ح ىلع قلطاف را ةدش هلصأ : یعص الا لاقو . اهداعرآ ليقو الأ لبقو
 (جرخل) هلوق ۰ باب دعب قاس اذكو نق داعأ هنأ ردكتملا نبا نع ىروثألا ةياور نم « ةنيدملا لطف , ىف مدقت

 دنع هل « بابسألا باتك , ىف ديعس نب ىنغلا دبع ركذ ( خلا ريكلاك ةنيدملا ) هلوق . ودبلا ىلا اعجار ةنيدملا نم 7
 هنأ هبشالاو ء رظن هفو ةصقلا هذه ىف هلاق رقم ىثلا نأ , ديدحلا تبخ رانلا نت اک ثيخلا نت ه ةنيدملا ثيدح ركذ
 هلوق ۰ « یزانلا باتك , نم دحأ ةوزغ ىف كلذ كاي مدقت ک « دحآ موب هعم لات نع اوعجر نیذلا ةصق قى هلا
 فالتخالا ناو ةنيداا لضف ىف هطبض مدت (عصتت و) ) هلوق ۰ نیتح وتفم ةدح ومو ةمجعع : (اهثبخ) هاو حف (ل جت
 نأ ىلع تناك رمالا لوأ ىف ةعيبلا نا « ةيصعم ىلع نيعبال هنال هتلاقإ نم رم ىنلا عتما اما : ن نا نبا لاق ٠ ا

 لس 1 نم لك ىلع کم تق لبق اضرف ةن دملا ىلا ةرجما تناكو : لاق . نايصع هج ورڅن نذإب الإ ةنيدملا نم ج رخال

 نم مهتبالو نم کلام اورجاهي مو اونمآ نيذلاو ۷ ىلاعت هلوقل « ةالاوم نينمؤملا نيبو هنيب نكي مل رجامي مل نمر
 روكذملا یار ما بیام ناب راعشا اذه نف « م متنا دعب ةرجه ال , لس لاق کم تحتف اللف ج اورج اہ ىتح هی
 رشک عم ايم جرح دق کم وهو یا نم چرخ نا مذ ثيدحلا رهاظ : ريذملا نيا لاقو « حتفلا لبق تناك
 ةهارك انع جرخ نم مومذملا نأ باوجلاو . ءالضفلا ن د مهدعل نم اذكو « دالبلا نم اهريغ اونکسو ةباحصلا نم

 دالب حتفو معلا رشنک ةحيفع دصاقل اوجرخ ااف میل راشملا امأو روكذملا ىلار ءالا لمف م ءاهنع ةيغرو 9
 نم ءىش قأيسو « اهانكس لضفو ةنيدملا لضف داقتعا ىلع كلذ عم مر ءادعالا دابجو روذثلا ىف ةطبارملاو كرشلا
 ىلاعت هللا ءاش نا « ماصتعالا باتك ١» ىف اذه

 ريخصلا ةعيب اپ - ٩

 ندع لاق , بو أىبأ نا وه ديعس ان دح ديزي نب هلل دبع انث دح هللا دبع نب لع اتم ۰

 بأ بفيز همأ هب "تبعذو هب يا * ”هلردأ دق ناكو رم اشه نب هلا دبع ولج نع » ذبعم نإ ةرهز لیقع وب

 ؛ هل اعدو مار حسف « ریذص ود : لكم ىبلا لاق 5 "همای هَل "لومر اپ : هی

 € دا 42 م2 نع ةدحا ولا ¡ ةاشلاب ی  ناک



 ۲۰۹ ۷۲۱۰-۷۲۱۲ ثيدحلا

 وهف «ابماس] ليزي ثيدحلاو « ةمهوم ةج راا : دیذطا نبا لاق ؟ال وأ عرشت له ىأ ( ريغصلا ةعيب باب ) هلوق

 ف هلي مدقت ثيدحح نع فرط وهو « یمیتلا ماشه نب هللا دبع ثيدح هيف ركذ ریفصاا ةعبب داقعنا مدع ىلع لاد

 : لاقف « هعیاب هللا لوسر اب تااعف هيفو < بوی قآ نب , ديعس نع بهو نب هللا دبع ةياور نم « دكر لا باتك د

 ماشه نب هللا دسع وه ( هلهأ عيمج نع ةدحاولا ةاشلاب یحضب ناکو ) هلوق . « هل اعدو هسأر حسف ریفص وه د

 ةيحالا باب ١ ىف روكذملا محلا مدقت دقو « هللا دبع ىلا کلا دنا حي فوقوملا رثالا اذمو « روکذلا

 عم یراخیلا هركذ اغاو هت 7 لهأ نعو هسءن نع لجرلا ةروضأ ءىزجال » لاق نمع لقثلاو « ءاسنلاو رفاسملا نع

 ىنلا دعب شاع ماشه نب هللا دبع نأ ىلا ةراشا هيفو « ريصق نتلا نآل « ابلاغ تافوقولا فذحي هنأ هتداع نم نأ

 « تاوعدلا باتك » ىف كلذ نم هب قلعتيام مدقت دقو هل هئاعد هک رب انامز عقلي

 الا لاقتا "مل ماب نم ساپ - ۷

 نأ هللا د نب راج نعد ردك نب دمت ع نع كلام ان ربخأ فسوب نب هلا "ربع اشو - ۱

 اللص هللا لوسر ىلإ ٌةلارعألا ی أف ءةنيدلا * كەر ىبارعألا باصأف مالسإلا ىلع رها لوسر میاب با رمآ

 هءاج ٠ 5ك ۳ 0 یو ىنلقأ : : لاقف ءاج م م لا لوسر یأن ¢ یدو: ىنلقأ هللا لوسراب : : لاق

 ءانسشتع ین ریکااک ةنيدأل :i لوسر ل اقف ۽ ىلارعألا جرت ۰ ىنأت « یی ىئاقا : لات

 « اوط مص و

 باس لبق هحرش مدقت دقو « یارعالا ةصق ىف راج ثيدح هيف ركذ ( ةعيبلا لاقتسا م میاب نم باب ) هلوق

 اين دل الإ سيب ال الجر میاب نم باپ - ۸
 هللا لوسر لاق : لاق ةري ره ىبأ نع » ملاص ىبأ نع شعألا نه زج ىبأ نع نادبع | -5

 - هنم منع قيرطلاب ءام_لضف لع لجر : مي باذع ملر مهكزي الو ةمايقلا موي للا مهساکب ال هلال : لب

 میاب لجرو ۰ 4 فیت ملالإو « 4 یفو"دیریام اطعآ نإ « هايل الإ ”هعياببال (مامإ عیب "لج رو . ليبسلا "نا
 » اهب طب لو اهذخأفهقادصف ؛ اذکو اذک اه ىطعأ دنا قاب فاه ءرصملا دعب ةعلسب الجر

 هلوق . ةمامالا قحتسي نم ةعيابم ىف هللا ةعاط دعي الو ىأ ( ايندلل الإ همی اب ال الجر عیأب نم باب ) هلوق

 نب دحاولا ديع ةياور ىف ( خاص ىبأ نع ) هلو . ىركسلا نوميم نب دم وه ىازلاو ةلمبملاب ( ةزمح ىبأ نع )

 میملکی ال ةثالث ) هلوق . ء برشلا باتك » ىف مدقت اک ةريره ابأ تعم لوقب خاص ابا تعم و شعالا نع دايز

 تاداپشا ف رم دقو «ةمايقلا موي » هتیاور نم طقسو « مهلا رظنب الو ١ شعالا نع ريرج داز ( ةمايقلا موي هللا

 نيذلا نإ إل ةيآلا هذه أرق مث . ثيديلا رخآ ىف : لاقو «نارمع لآ يف يتلا ةيآلا قفو ىلع لسم دنع شعالا نع
 ۲ یرابلا متن ۰ ۱۳ ۲۲ ب ۱



 ماکح لا باتك - ۳ ۱ ۰۲

 (لیبسلا نبا هنم منع قيرطلاب هام لضف ىلع لجر) هلوق .ةيالا رخآ ىلإ ىنعي اليل انمث مهناعأو هللا دعب نورتشي
 امهمزالتل ناموهفلا راغت ناو دحاو دوصقملاو « لیبسلا نا نم همم هاع لضف هل ناك لجر» دحاولا دبع ةيأور ىف

 ةيواعم ىبأ ةياور ىف عقوو « برشلا باتك , ىف هيلع مالكلا مدقت دقو « هنم ءاملا عم دقف ءاملا نم هعنم اذا هنال
 . اضيأ برشلا ىف خاص نأ نع رايد نب ورع ةياور ىفو . ةياورلا هذ ىف قيرطلاب دارلا ىهو « ةالفلاب و

 هيلع مالكلا مدقت دقو «كادي لمعت ملام لضف تعنم اک ىلضف كعنمأ مويلا , هل ىلاعت هللا لوقيف ءام لضف عنم لجرو

 دبع ةياور ىف ( امامإ عیاب لجرو ) هلوق ۰ « لیلا كرت بانك و ىف هدئاوف نم ءىش مدقتو « اأ برشلا ق .

 ىف ( هل في مالاو ) هلوق . « اضر» دحاولا دبع ةياور ىف ( هل یو دیریام هاطءأ نإ ) هو . « هماما , دحاولا

  ةعراضاا ةغيصإ « عيابي , یسخرسلاو یمتساا ةياور ىف (الجر عباب لجدد) هلوق . , طخ و دحاولا دبع اور

 هلوق . « رصعلا دعب ةعلس الجر مواس لجرو » ريرج ةياور قو « رصعلا دع ةعلس ماقأ « دحاولا دبع ةياود ىو

 عقو ( اذكو اذك اهب ىطعأ دقل ) هلوق . هريغ هلإ ال ینلا هللاو : لاقف دحاولا دبع ةياور ىف ( هاب فلغ )

 حتفو هلوأ مضي « طعب لو , ثيدحلا رخآ ىف هلوق اذكو « لوپجلا ءانبلا ىلع ءاطلا رسكو ةزمما مضب اطوبضم
 دحاولا دبع ةياور ىف عقوو « حجرأ یهو فااحلل ريمضلاو لعافال ءانبلا ىلع ءاطلاو ةزمملا حتفب ابضعب ىفو « ءاطلا

 ورع ةياور ىفو « اهذخأ دقل ىأ , اذكب اهذخال هتاب هل فلغ ۽ ةيواعم ىنأ ةياور ىفو « اهب تيطعأ دقل , ظفلب

 رسک و هلوأ مضإ ابضعب ىفو « ءاطلاو ةزمهلا حتفب طيضو ى عآ اع رثكأ ام ىطعأ دل » حلاص ىنأ نع رانید نبا

 ىطعأ هنأ فاح ىذلا ردقلا ىأ ( اب طعب مو ) ىرتشملا ىأ ( اهذخأو هقدصف ) هو ٠ حجرأ لوالاو « ءاطلا

 اذه قايس ىف شععالا فلاخ امهدحأ : نابینت . كلذ ريغ ىلع وهو « هقدصف , ةيواعم ىنأ ةياور قو « ابضوع

 رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس قيرط نم ديحوتلا ىف ىنأيو برشلا ىف ىضف خاص ىنأ نع راتید نب وربع نآملا

 ۰ ءام لضف عنم لجرو» ثيدحلا « ةعلس ىلع لجرو »هيف لاقو بابلا ثیدح ردص وع ةرب ره ىلأ نع خاص دآ نع

 لجرلا ضوغ ركذ قامركلا لاق« لسم لجر لام اهب عطتقيل ر معلا دعي ةبذاك نيم ىلع فاح لجرو , ثيدحلا

 ددعإ صيصختلا نال  فالتخاب كلذ سيلو مسملا لام عطتقيل فلاحلا وهو : رخآ مامالل میابلا وهو ىناثلا

 نيثيدحلا نم عمتجلا نآل « رخالا ظفحي ملام ظفح نييوارلا نم لك نوكي نأ لمتعو « ىهتنا هيلع دازام قيال

 دحاو ىلع نييوارلا نم لک رصتقاف « ةعبرأ لصالا ىف ناك هنأكف « ةثالثب ردصم نيثيدحلا نم لک و « لاصخ عبرأ

 : امهينام . ىناثلا هيبنتلا ف ىأيسام هديؤيو « ةثالث امهنم لك ةياور ىف راصف امهلع اقفاوت نيذللا نينثالا عم همت
 ةيواعم ىبأ قيرط نم ركذف ءرخآ قایسب رخآ هل خيش نع نكل اضيأ شعألا ةياور نم ثيدحلا اذه لسم جرخأ
 كلمو تاز خيش » : لاق نکسل « بابلا ثيدح ردصك ةريره ىبأ نع مزاح ی نع شعالا نع اعيمج عيكوو

 « رهسم نب ناملس نع لاقف شعالا نع هجولا اذه نم هج رخأ رخآ ثيدح اذه نأ رهاظلاو « ریکتسم لئاعو باذك

 الإ ایش یطسال ىذلا نانملا : ةمايقلا موي هللا مبملكي ال ةثالث , لاق قلب ىنلا نع رذ ىبأ نع « را نب ةشرخ نع

 ةثالث اهنآل « حداقب هيف شالا ىلع فالتخالا اذه سيلو « هراز] و ؛ رجالا فلج اب هتعلس قفاملاو « هنم .

 قفنملا نال « ارشع غلبت نأ لمتحو لاصخ عت ثیداحالا هذه عو ب نم عمتجيو « قرط ةثالثب هدنع ثيداحأ 0
 ىذلاو« ءارشلا رابخأ ی بذکی نع صاخ اذه نال ۰ اذك اہ ىطعأ دّمل فاح ىذلل ریافم ) بذاكلا فاحلاب هتعلس



 ۳۰۳ ۷۲۱۱-۷۲۱۵ تبدحا
 لا

 مالكب لو اضرلا رابظاب هنع اضر نم ماکت هللا مهماكيإل » نعم لبق ىووذلا لاق < یرخآ ةلصخ نرکتف هنم معأ هلبق

 ةيحتل اي کئاللا ميلا لسريال ليقو ¢ م رە امالك مرماكي ال لوو 3 مع شض رع» هنأ دارملا ليقو ,طخسلا لع لدي

 نم مربطب ال : مک زی ال یعمو <« 2 هنطا و م هنر : هدايعل هرظن ینعمو 3 مع ضرعب * مهلا رظنبال یعمو

 اذإ دترملاو ىبرحلا هنم ىنثتسي نکل < ءالا ىلا جاتحا رفاسلا : ليبسلا نباب دارااو « مهلع يال لیقو بوفذلا

 راپااو ليللا Sle عاتجا ببس هف رثل فا اب رهع)ا دعا صحو « ام ءاملا لذب بحب الف < رفكلا لع ارصأ

 نمو « نیلسلا ماما شغ هنوكسأ ديعولا اذه هقاحتماف ةروکذلا هنرصا ا مامالا عیاب ىذلا امأو كاذ ريغو

 ىهتنا « كلذ لع عن نك فها نا مس الو« هنتفلا ةراثا لا ببسالا نم هيف 1 ةيعرلا سشغ مامالا شش مزال

 نال < تفو 13 ف ةمرحم ةرجافلا نيعلا تناك ناو 08 ف مثالا ميظعتب رصعلا تو صح: ىناطخلا لاو . اصخلم

 تظلنف ابمیتاوخم رومالاو ؛ لامعالا ماتخ تقو وهو هيف عمتمت هکشاللا لمج نأب تقولا اذه نأش مظع هللا

 رصعلا دعل تورفاع فاسلا ناکو < هربغ یف اهداتعا هيف ابماع ارج نم ناف « اور اماع مدقب الكل هيف ةبوقعلا ١

 قرفت نم كلذ ىفامل مامالا ىلع جورخلاو « ةعيبلا ثكن ىف ديدش ديعو ثديدحلا ىفو 3 اضيأ ثيدحلا ىف كلذ ءاجو

 نأ ىلع هعبابي نأ مامالا ةعيابم ىف لصالاو « ءامدلا نقحو لاومالاو جورفلا نیصحت نم ءافولا ىف الو « ةملكلا

 .دوصقللا ةظحالم نود هاطعي لام هتعب أيم لعج نفث ركذملا نع ی# و فور هاب الو دودحلا مفید قحاب لمعي

 لمع لک نأ هيفو , هنع هللا زواجتب ۸ نإ هب قاحو روك ذلا ديعولا ىف لخدو فاس رع رس

 قفوملا هللاو « مث] هبحاصو دساف وهف ایندلا ضرع هب ديرأو هللا هجو هب دص2 ال

. ۰ ۶ 
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 ل E انل لاق : e نب ةدابع ا ا سردإ وبأ ین ربخآ

 هنورتفت ناتبمب اوتأت الو ¢ ک دالوآ اوت الو ¢ ۳ الو ¢ اوة رس ١ الو 0 ايش هاب اوكر سلال نأ ىلع ین وعيابت ابن"

 ائيش كلذ نم باصأ نمو « هللا ىلع“ ۰ اف کنم فو نف . فورعم فاو الو کنبراو کیدی نيب ۱

 .ءاش ناو هبق اع ءاش نإ : نا لا ا ها هرتسف اش كلذ نم باصأ م نمو « 4 ةرافکو هف ايندلا ىف ٠ ٍبقومف

 « كلذ ىلع ابا ف ۰ هڼع افع

 هللا ىضر ةشئاع نع » ةورع نع یره زلا نع رمعم انريخأ یتاززلا دبع ان دح دوم اشا - 4
: 2 5 0-0 ۲ ۱ 

 دب تسمم امو : تااآق ( اًئيش لاب نکرشیال ) بالا هد مالک ااب ءاسنلا مام د ىبلا نک: تااق اهمع

 اہک 5 ةأرما الإ ةأرما د ات هللا لوسر

 نع ثراولا دبع ايئدح دادسم ارم - ۵
 3 “لا انمیاب : تاک ”ةيطع مأ ن ندعو و "تون آ
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 یتذمسآ ةنالف + تلاقف اه دي انم ةارما تضیقف « فح اینلا نع نانو ۹ ائيش هاب نک رشب ال نأ ) انيلع ارقف تم 5 قا 3 7 0 1 8

 ىلا ةنباو هالملا أو مس 1 الا ةارما تفوا « تءجر تهدف ارش لی ف ءاهيزجأ نأ ديرأ انأو + تو د و تاما 2 تی ۰ ۲

 ذاعم ةأرماو ةربَس ىأ با وأ « ذاعم ةأرما ةربَس

 ىف مدقتام ديري هنأك ( سابع نبأ هاور ) هلوق : لوالا « ثيداحأ ةعبرأ هيف ركذ ( ءاسنلا ةعبب باب ) هلوق
 ىنأك متلي ىنلا جرخ هيفو ثيدحلا ركذف رطفلا تدبش سابع نبا نع سراط نع سم نب نسحلا قيرط نم نيديعلا
 تانمؤملا كءاج اذا ىنلا اهيأ اي و : لاقف لالب هعم ءاسنلا ءاج ىح مةشب لبقأ مث « هديب ساحي نيح هيلا رظنأ
 : ىناثلا ثيدحلا . ةنحتملا نیست ىف كانه هدئارف مدقت دقو , كلذ ىلع نتنأ م اهنم غرف نيح لاق مث بالا ( كنعیاب
 ,نامالا بانک , ىف هيلع مالکلا مدقت دقو « ةيآلا هذه ىفام لثم ىلع ب ىنلا مهتعيابم ىف تماصلا نب ةدابع ثيدح
 هللاب كرشنال نأ ءاسنلا ىلع ذخأ اک ولي هللا لوسر انيلع ذخأ لاق ةدابع نع هقرط ضعب ىف عقوو باتکلا لئاوأ
 ىف راشأ قيرطلا هذه لاو ةدابع نع یناعنصلا ثعشالا قيرط نم اسم هج رخأ ثتبدحلا « ىنزن الو قرسل الو ائيش
 تفرمف ءاسنلا تح ىف نآرقلا ف تدرو اهلل ءاسفلا ةعيب ةجرت ىف ةدابع ثيدح لخدآ رينملا نبا لاق ةمجرتلا هذه
 ةيآلا هذهب مالكلاب ءاسنلا عيابي ملي هللا لوسر ناك ةشئاع ثيدح : ثااثلا ثب دحلا : لاجرلا ىف تلمعتسا مث « نهب
 لا بابلا ثيدح دنسب قازرلا دبع قيرط نم رازبلا هجرخأ دقو ارصتخم هدروأ اذك ج اتیش هللاب نكرشي ال ال
 ذخأف لِي هللا لوسر عیابت - ةبتع تب دنه تخأ سش دبع نب ةعيبر نبا ىأ - ةبتع تنب ةمطاف تءاج : تلاق ةشناع
 اذهلع الإ هانعيابام هتناوف « ةأرملا اهتيأ یمیاب : ةشئاع احل تلاقف « ءايح اهسأر ىلع اهدب تعضوف « ینزتال نأ اهلع
 ريغ ةدايز كانه ثيدحلا اذه لو ىفو ةنحتملا ةروس ريسف# ىف ثيدحلا اذه دئاوف تمدقت دقو « اذا معنف : تلاق
 اذه (ابكلمي ةأرما الإ ةأرما دب هي هللا لوسر دی تسم امو تلاق) هاو ۰ رازبلا دنع نم انه اتركذ ىلا ةدايزلا
 ةأرما دب : لاقو سمام نکل ظفلب بابلا ثيدح دنس قازرلا دبع نع ىح نب دمت نع هجرخأف یاسالا هدرفأ ردقلا
 ذخأ اذاف اهلع ذخأب نأ الإ « طق ةأرما هديب ملي هللا لوسر سمام « ظفلب ىرهزلا نع كلام هد رفأ اذكو . طق
 ةأرما دی سمام مالكلا ريدقتو عطقنم ءانثتسالا اذه : ىوونلا لاق لس هججرخأ كتعياب دقف ىهذا : لاق هتطعأف اپلع
 هنم دب الف ىرخالا ةياورلا ىف هب حرصم ريدقتلا اذهو : لاق . خا یمذا ال لوقي م ٠ ةعيبلا اهءاع ذخأب نكلو طق
 ىلع ءاسنلا مقلي هتعيابم ىف هراصتقا نم « ةشئاع یلاق ام رهاظ فلاخ نم ةنحتملا ریسفت ىف تركذ دقو . ىهتنا
 ذخ ون دقو « ريدقتلا نم هب مزجام ىلع رکمیو « ةتداعا نع ىنغي اب ةطسارب نأ لئاحب نپمیاب هنأ درو امو ۽ مالكلا
 لقئام فلاختف یدیالاب اضيأ تناك ءاسنلا ةعيب نأ « اهدي ةأرما تضبقف هدعب ىذلا ثيدحلا ىف ةيطع مأ لوق نم
 « ةسام الب ةعياملا دنع نييديأب نرشي نك نهنأ لمتحيو « لئاحلا نم ركذ اب بيجأو « رصحلا اذه نم ةشئاع نع
 مالك نأ ثيدحلا فو ءاسذلا حفاصأ ال ىنا اعوفرم ديزي تذب ءامسأ نع نسح دنس ةيوهار نب قحا جرخأ دقو
 ثيدحلا . كلذل ةرورض ريغ نم ةيبنجالا ةرشب سل عنمو « ةروعب سيل اهتوص نأو هعاس حابم ةيبنجالا
 مدقتو « نويرصب هلك دنسلاو دمع تخأ نيريس تذب ىه ( ةصفح ) و ىنايتخسلا وه ( بويأ نع ) هلوق : عبارلا



 ۳۰۵ ۱ ۷۲۱۸۰ ۷۲۱۵ ثيدحلا

 مدقت و« ثيدحلا اذه ىف تاروكذملا ةوسنلا ةيمست هيفو « ىفوتسم « زئانجلا باتك , ىف اذه ةيطع مأ ثيدح حرش

 ةئحتمملا ةزود رفت ى قتدعسأ اضوق ىلع مالكلاب قلعتیام

 : ىلاعت هلوقو . ةعيب هب تک نم ساپ - ۰

 نمو « هسفن ىلع ثکسی امنا تکست نف مهيديأ قوف هللا دی « ها نومیابب اع| كنوميابي نيذلا نإ )

 ( ابظم ارجأ هيتؤيف « هللا هيلع "دهاع اع یفرآ

 يلا ىلإ یا رعآ ءاج : لاق ار اج "تم هردکنلا نب دمت نع "نایفس ايثدح من وبأ اش - 5

 ىو الف .'ىأف « یا : لاقف امو دغلا ءاج م ااا ىلع همبابف « مالسإلا ىلع ىنمياب : لاقف هيَ
 ۱ ا “س 5 7

 ۱ 6 ایا عصنا واهثبخ قد ريك لاك ةنيدملا : لاق

 ةياور ىف ( ىلاعت هللا لاقو ) هلوق ۰ ريمضلا ةدان زب ۳ هتعس 0 ین,مشکلا ةياور ىف ( ةعيب ثكن نم باب ) هلوق

 هلوق لا رذ دآ ةياور ىق قاس ( ةبالا هللا نوعيابي و نا ر هلوق . « ىلاعت هلوقو » رذ وآ ريغ

 ثب دح هيف ركذ « اهلك ةبالا ةع رك ةياور ىف قاسو « امظع ار ١ ۹ هيت ۇس هلوق ىلا لاق مث « هسفن ىلع ثكني ام اف

 ةعيبلا ثكن ىلع ديعولا قدروو « بار ,عالا ةعب باب : فارق هللا ةراشالا تم دقت دقو یارعالا ةصق ىف رباج

 ىف مدقت دقو « لاتقلا هل بصني مث . هلوسرو هللا عيب ىلع لجر عيابي نأ نم مظع أ اردغ لعآ ال رم نبأ ثيدح

 هجرخآ « هنیع هعم تسيل و هللا قل مکن مث ةعي ىطعأ نم ه ظفلب اعوفرم هنع هوح هاو نا تاک و رعاوا

 « ةقفصلا تکنو هللاي كرشلا : ثالث نم الإ ةرانکح ةالصلا « هعو ر ةرب ره یآ ثددح هفو دج دنسل ىلاريطلا

 دمحأ هجرخأ , هلئاقت م كتعيب الجر ىطعت نأ » ةقفصلا ثكسن ريسفت هيفو . ثيدحلا

 لاق دم ن مساقلا تمع لاق ديعس نب یجب ن £ ٍلالب ی املس انريخأ ی نب حم شی — ۷

 . ركل وعدأو كل رفغتسأف ىح انأو ناكول اد : ا هللا لوسر لاف « هام اواو امنع نا ىضر ةشئاع تااق »

 رضع ۳ "تموم رخآ ”تالاغل كلذ ناكوو ¢ یوم فال ىا لاو ¢ هايلكسفاو : ةشئاع تلاقف

 عاف هنباو ركب ۲ یا لا "لسرا ناد فكرا وأ تاقا «هأسأراو انأ لب : لِي ىلا لاقف ٠ كجاوزأ

١ 0 a 4 

 . « نونمژلا 'ىبأيو هلا مفدي وأ « نونمؤاا عندیو 1 یبای تلق م « نونمتملا یمتی وأ نولئاقلا لوقي نأ

 5 ی رک ن هلا دبع نعد هيبأ نع ةورع نب ماشه ن رع نايس انريخأ فسوي نب دم ان 71م

 نإو < رگب وبآ یم ريح وه ند فاذا دف فاخت را نا نإ : : لاق ؟ فاختس الأ رمعل لق لاق امهمع نا

 امنم تو ىنأ تددو « بهارو بغار . لاقف هيلع اوتنأف » ورا لوسر ینم ريخ "وه نم كرت دقف "كرآ



 ماکحالا باتک - ۳ ۲.۹

 « تیتر يح اهلمحتأ ال ء ىلع الو ال افافک

 كلام نب سن ين ربخآ » یره*ژ نع رمعم نع "ماشه انّربخأ "یوم نب مه را اش - ۵۹
 اص 42 را ۶ ۳ ۱ نفر 2 4 مح تب ٍ 5

 ا یپالا قوا موب نم دالا تالذو - ربذلا ىلف سلج نيح ةرخالا رع ةبطخ ممم هنآ هنع هللا یر

 نأ كلذب "ديرب 5 نريد وک 2ك نا وتو "شیب نآ ورا وک: لاق مكشيال تماض ركب وأو دبشنف

 هللا یده اب هب نودته اروا کرهظآ نيب لمج دق ىلاعت هللا ناف تام دق كو دمع كيب ناف ؛ مرخآ نوكي

 تناكو . هوميابف اوموقف « ؟ رومأب سانلا 'ىلوأ هناف« نينثا ىلاث تكي هلا لور بحاص ركب أ ناو « ادع
 0 5 هو یک ۰ 0 ۰ هه

 ی سنا نع یرهٌرلا لاق . ربا ىلع ةماعلا ةعيب تناكو « ةدعاس ىنب هفیفس ىف كلذ لبق هومیاپ دق مهتم ةفراط

 » ةماع سانلا " a ايف رل < دوص ى 4 لزل . را عصا : ذئموي ركب یل لوقي ر مع ع كلام

 [ ۷۲۹۹ : ىف هنرط _ ۷۲۱۹ ثيدحلا 1

 ممطم ù ريبح نب دم نع هيأ نع دعس نب ميهاربا ان“ لح هللا دبع 4 نب زيزءلا درع شم بس ۵۰

 ترا 3 "لوسراپ : تلاق « هيأإ مج ١ حر نأ اهرمأف “یش ف هت کف اما ط "ینلا ء تأ : لاق هيا نع»

 رک ورم ا تاج نإ

 ۳۳ ù رجاهلاو تم الك هين ”ةفيلخ 421 كرب 'ىح لبالا "بانذأ نومینت : "هخار 9 دف ول لاق ae لل ید ركب

 C4 ن ورز

 ءادحاو مهنم اوريختيل ةعامج نیمی وأ « هدعب ةفيلخ هت وم دنع ةفيلخلا نييعت ىأ ( فالختسالا باب ) هلوق

 دقو « نويندم هلك دنسلاو ىراصنألا وه ) كيعس نب ىحن نع ( هلوق . لوألا ثب دخا : ثيداحأ ةسمخ هيف ركذ

 ماقلا نيعأ ىأ (دبعاف) هلوق . كانه نت دئاوف نم ريثكلا مدقتو « ضرملا ة رافك باتك و ىف دنسلاب قاعتيام مدقت

 , نع ةورع ةياور ىف عقو نكل , كلذ نم معآ دبعلا ناك ناو هب مجرتف ىراخبلا همیف ىذلا وه اذه و ىدعب سما اب

 ,ركب ايأ الإ نونمولاو هللا بايو » : هرخآ ىف لاقو « ابانک بتكأ ىتح كاخأو كايأ ىل یعدا , ظفلب ةشئاع

 ركب اأ الإ نونمۇملاو هللا ىبأيو نمتم غم نأ فاخأ ىتاف اباتک بتکآ ركب بأ یل ىعدا » لس ةباور ىفو

 : لاقف بلبل طرفأو «ةفالخلا دارلا نأ ىلا دشرب اذبف , ركب ىلأ ىلع سانلا فاتخت نأ هللا ذاعم , رازلل ةياور قو

 : ىناثلا ثيدحلا . فاختسإ | لس ىلا نأ تبث هنأ كلذ دعب ررق هنأ بچعلاو : ركب ىا ةفالخ ىف عطاق ليلد ةيف

 ىف ( فلختست الأ رمعل ليق ) هلو. یابرفلا وه هنع یوارلا « فسوب نب دمو » ىروثلا ره ( نایفس ) هلوق

 « فلختسا اولاق بيصأ نيح ىنأ ترضح ه ربع نبا نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةماسأ ىنأ قيرط نم لس ةياور

 هببأ نع رمع نب هللا دبع نب لاس قيرط نم هجرخأ « ثيدحلا ىوار رع نبا وه كلذ لئاق نأ رخآ هجو نم دروآو



 ۲۰۷ ۱ ۱ ۷۲۱۷-۷۲۳۱ ثيدحلا

 : هل لاق هنأو ةصقلا رکذف , كلذ ىف هلك أ نأ تفلخ : لاق ؟ فلختسم ريغ كابأ نآ تسلعآ : هل تلاق ةصفح نآ و

 كلذ باوج ىف رمع لوق هفر د « دشآ سانلا ةياع رق ‹ عيض دق نأ تيأرل ابكرتو كءاج مث منغ ىعار كل ناك ول ,

 « فلختسي مل متي هللا لوسر ناف فلختسأ ال نا , م ملاس ةياور ىف ( خا فاختسأ نا ) هلوق ٠ « هنيد ظفم هللا نآ »

 تہلعف ركب او ها لوسر ركذ نأ ال ] وهام هللا وف ء هللا ديع لاق « فاختسا دق رکب | بأ ناف فلختسأ ناو

 هنظأو هللا ديبع نب هللا دبع قي رط نم دعس نب | جرخأو « فلختسم ريغ هنأو ء ادحأ كي هللا لوسرب لدعب | هنآ

 لکشم وهو كرتلاو لعفلا نأ ىل نیت دقف ذخآ] كلذ ىأ : لاق ؟ دبعت الأ ا لاق : لاق ریبع نا

 . هلبق ىذلا ثيدحلا ىف ةشئاع هتكح ىذلا همزع نم ذخؤي لعفلا ليلدو « حضاو لس تم هلعف نم كرتلا ليلد نأ هليزيو

 نإو هزاوج ىلع لدف فالختسالا ىلع ملم مزع دقف فاختسأ نا : لاق ۳ زناج ىلع الإ مزعبال وهو

 نا هلاق « هلوبق ىلع سانلا قفتاو ا زاوجلا همزع نم ركب وأ مهو ؛ هزاوج ىلع لدف كرت دقف كرتأ

 ی همزع هبشي وهو مزعلا فالخ هلع هنم عقو ىلا هنال « كرتلا هدنع حجر رع نأ ربظي ىذلاو : تاق . رينملا

 : لاطب نبا لاق ( بهارو بغار 0 هيلع اونأف ) هلوق ٠ دارفالا حجرف دارفالا هلعفو « جا ف عت لا ىلع

 هرمضي ام رابظا نم بهار اما و هل یرقت و هيف یار نسح ىف بغار امإ هيلع اونثأ نيذلا نأ امهدحأ نب أ لمت

 ناف ام بهارو ةفالخلا ىف بغار سانلا دار 1| وأ « ىنم بهارو ىدنع امف بغار ىنعملا وأ « هتها بت

 ضايع یضاقلا رکذو . اهب موقيال نأ تيشخ ابنم بهارلا تيلو ناو « اهيلع ناعبال نأ تيشخ اف بغارلا تيلو

 ىاغشي كلذو من ءان ىلع لوعأ الف « هياقع نم بهار « هللا دنع امف تا أ ریل یاهو 7 رخآ امج وت

 فيفخت و فاكلا حتفب ( اف افك ) ةفالخلا نم ىأ ( انم تومن ىأ تددو ) هلوق le ٠ فالختسالاب ةيانعلا نع

 لوق نم اذه ومن مدقت دقو « ىلع الو لال » هلوقب تردحلا ىف هرسف دقو . اهريخو اهرش ىنع افوفکم ىأ ءافلا

 أبنم ىظح نأ ول تددول » ةماسأ ىبأ ةياوز فو« هلو ىنأ دعب هوامع ايف ىموم ىبآل هتعجارم ىف هقانم ىف رع

 تفذح راكنإ مابفتسا وهو « اتيمو ايح کرمآ لمحتأ , ةماسأ بأ ةياور ىف (اتیمو ايح امامنا ال ) هلوق . « فافكلا

 ىعا رلا عم من هل اب سانلا رمأ هل له ثيح ريع نب هللا دبع لوق هيف رثأ ال هنکل كلذ ىف هرذع نیدقو « هتادآ هنم

 هنوك نارمآ مهنم دحاو لک ىف عمتجا هنال ةتسلا صخ امناو « ادحاو مهنم اوراتخ نأ مرمأو ةتسلاب رمالا صخ

 اما و « نامثع بقانم ىف ىضاملا ثيدحلا ىناثلاب حرص دقو < 2 هنع وهو ړل 37 ىنلا تامو « ردب لهأ ىف ادودعم

 ىف مث. دحآ مهنم قبام ردب لهأ ىف رمالا اذه لاق ربع نع ىزيأ نبا نمحرلا دبع م

 ف نا میدقت رابتعا ىلإ هنم ريصم اذهو . ءىش حتفلا ةبلسمل الو قیلطل اهيف سبلو « اذك ىف مث . دحآ لهأ

 فالختسالا نأ یأرف « ةنتفلا ةيشخ اطسوتم اکلسم سالا اذه ىف كلاس رع نأ , هلصاح ام لاطب نبا لاق « ةفالخلا

 نم ذخأف ء ركب یاو رقم ىنلاب ءادتقالا كرت الثل ةتسلا ىلع انوقوم ادوقعم رمالا لم « نیلسلا مال طبضأ

 یتا هيلع صني مناد ةتسلا دحال دقعلا وهو افرط ركب ىبأ لعف نمو « نييعتلا كرت وهو اذرط رقم ىنلا لمف

 زئاج كلذ ىف هرمأ نأو « هدعب هريغل یلوتلا مامالا نم ةفالخلا دقع زاوج ىلع ليلد ةصقلا هذه ىفو : لاق . اهخلم

 رم دبع لومف ىف اوفلتخي 0 اذكو « رمعل ركب وبأ هدبع امم لمعلا ىلع مهعم نمو ةياحصلا قابطال نيسملا ةماع ىلع

 . یهتنا « مامالا كلدكف هريغ نم متأ حاصي اعف هرظن نوكل هدلو ىلع لجرلا ءاصیاب هيبش وهو : لاق « ةتسلا ىلإ
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 ركب ابأ فلختسا قم ىنلا نأب مزح نبا هدعبو دحاولا دبع تخآ نب ركب هلبقو ؛ یرطلاک هر مزج نم لعق هنو
 لوسر ةفيلخ ركب ىل ا ىلع سانلا قابطاب هفلاخ نم كسمت# نكل « فاختسي ل هنأ ربع مزج هبجوو : لاق

 تيأر » مزاح أ نب سيق نع دلاخ ىبأ نب ليعامسا قيرط نم حيحص دنسپ هجرخأ ام اضيأ ىربطلا جتحاو « هلل
 ركب فأ لوق نم سماخلا ثيدحلا ىف ام هريظنو : تلق . « رب هللا لوسر ةفيلخل اوا لوقيو سانلا ساحب رمع
 امنوک حجرتيو « امف ةجح الف لعاف نمو لوعفم نم نوك نأ لمت ةغيصلا نأب درو « هببن ةنلخ هللا یرب ىتح و

 ماقف هفاخ ىذلا, هللا لوسر ةفيلخ» ىنعف اذه ىلعف « كلذ ىلع هل رم نبا ةقفاومو فلختسي مل هنأب رمع مزج لعاف نم
 كلذ ىلا راشأ هنأ ىنعم « هللا لوسر ةفيلخ ركب يأ ىلع قلطأ رمع نأو « كلذل هللا لوسر ةفيلخ ىمسف هدعب رمالاب

 سيلف « كلذ هنم ذخؤي ابعومب نکل حرصت اهنم ءیش ىف نكي مل ناو ةلدآلا نم هريغو « بایلا ثيدح هنمضت ام

 سابعلا ىلع صن تلي ىنلا نأ ةيدندارلا نم معز نم ىلع در هيف اذكو « ربع نع رمع نبا ىور ال فالخ كلذ ىف

 ىف هتعاط ىلع مث ا قابط] مييلع درلا هجوو . NE صن هنأ ابلک ضفاورلا لوق لعو

 یوونلا لاقو « ةفالخلاب هل دبع لب هنأ ىلع الو سابعلا عدي ملو « یروشلا ىف ربع دبعب لمعلا ىلع مث ءرمع ةعيابم
 نوكي ال ثيح ناسنال دقعلاو لا لهأ دقعب اهداقعنا ىلعو « فالختسالاب ةقالخلا داقعنا ىلغ اوعمجأ : هريغو

 بحب هنأ ىلع اوعمجأو « هريغ وأ روصحم ددع نيب ىروش رمالا ةفيللا لعج زاوج ىلعو « هريغ فالختسا كانه

 بصن بحي : اولاقف جراو | ضعبو مصالاك مهضعب فلاخو « لقعلاب ال عرشلاب هبوجو نأ ىلعو « ةفيلخ بصن

 ةباحصلا ءاقبب جتحاف مصالا امأ . نالطاب امهو , عرشلاب ال.لقعلاب بحب : اولاقف ةلزتعلا ضعب فلاخو . ةفيلخلا
 ك رتلا ىلع اوقبطي مل مهنآل كلذ ىف هل ةجح الو « رمع توم دعب ىروشلا مايأو ةفيقسلا مايأ رواشتلا ةدم ةفيلخ الب
 جوجح هنأ مصالا ىلع درلا ىف ىنكيو « هل اهدقع قحتسي نميف رظالا ىف نیذخآ « ةفياخلا بصن ىف نيعاس اوناك لب

 حيببقتلاو نيسحتلا الو ميرحتلاو باحيالا ىف هل لخدم ال لقعلا نال رهاظ هداسفف رخالا لوقلا امأو « هلبق نم عامجاب
 ىذلا ثيدحلا نم ربظي شدخ ةفيقسلا مايأ رواشتلا ةدم روكذملا لوق قو. ىهتنا ةداعلا بسع كلذ عقب امناو
 ركب ابأ ركذو متلي ىنلا فوت موي نم دغلا بط ربع نأب هيف هحيرصتل موي لوأ ىف ركب ابأ اومیاپ مهنأو « هدعب

 دقعر یا ةاذولا نيب نكي ر مف ةدعاس ىنب ةفيقس ىف كلذ لبق هومیاب دق منم ةفئاط تناکو« هوءعيابف اوموقف و لاقف

 ثيدحلا . .هدنع هللا یضر رکب ىبأ بقانم ىف كلذ حاضيإ مدقت دقو « ةليللاو مويلا نودالإ ر کی یال ةفال |

 كلذو رنلا ىلع سلج نيح ةرخالا ربع ةيطخ عم هنأ ) هلوق . قاعتصلا فسوي نبا وه ) ماشه ( هلوق : : كلاثلا

 ىب ةفيقس ىف ركب نال ةعيبلا دقع دعب ناك هعممو هدهاش هنأ سنأ هاكح ىذلا اذه ( قلي ىنلا فوت موي نم دغلا

 مهتأكف راصنالا مث نورجاهلا هعياب هنا كانه ركذو « انزلا نم ىلبحلا مجر باب » ىف هنايبو هطسب قبس اک ةدعاس

 رع ركذ مث « ام ىنلا ر مأب اولغاشتف ىوبنلا دجسملا ىلإ اژاج ركب یال ةعيابلا تلصحو كانه رمالا اوهنأ ال

 نکی دشن هعی ابف ركب أ ةعبايم ىلا ماعد مث ‹ كاله عقوام ةدعاس ىنب ةفيقس ىف ةعيبلا دقع رضحن مل نمل ۱

 رع نأ » ىلعامسالا دنع باش نبا نع لع ارو مقال حدقي الو ءدحاو موب ىف كلاذ لک و « ارضاح

 ىنلا هيف تام یذلا مویلا ىف تناك ةروكذملا هتبطخ نأ ىلع ل هنال « ةلاقد سم کل تلق ىناف « دعب امأ : لاق
 تلق ىذلا تدجو ام هللاو تاق اک نكت مل اناو ۾ ةلاقم سدآ 3 3 تلف د هاو را اهذه ىف دأزو < كلذك وهو متل
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 « رعد ىنعي ( لاق ) هلوق . خلا ء شيعي نأ توجر نكلو لس هللا لوسر هدېع دبع ىف الو هللا باتک ىف کل
 مضو لادلا نوكسو هلوأ حتفپ هريغو لاطب نبا هطبض ( انربدي ىتح هلي هللا لوسر شيعي نأ وجرأ تنك )
 را ىف هرسف دقو . نخ ءاج : نالف ىنريدو « هتعبتا اريد ءىثلا تربد : ليلخلا لاق « انرخآ نوكي » یآ « ةدحوملا
 ىح مثلي هللا لوسر شیمی نأ توجر نكلو ه ليقع ةياور ىف عقوو « مرخآ نوكي نأ كلذب ديرب د هلو
 انرمآ ريدي : انربدي هلو دارلاو « كلذك لصالا ىف ىذلا أرةيف اذه ىلعو ةدحولا دیدشتب وهو « انرمأ ربدي
 ثیح هنم قيس امع ارذتعم ربع هلاق هلك اذهو « انرخآ رم هلا لوسر نوكي ىتح د اضيأ ليقع ةياور ىف عقو نكل
 كي ناف ) هلوق . اضاو كلذ قبس دقو « تم مل تلي ىنلا نا  لاقف متي ىنلا تام نح ركب ىلأ لبق بطخ
 . ؟دنع ىذلا ىلع قبي ىذلا هلوسرث هللا راتخاف « ليقع ةياور ىف دازو « ر مالك ةيقب وه ( تام دق رس دم

 نع رمعم ةياور ىف هنايب عقوو « نآرقلا و ىنعي ( ادم هللا ىدهامب هب نودنهت ارون 1 ربظآ نيب لعج دق هللا ناف ) هو
 هلوسر هب هللا ىده اک اودتهت هب اوذغن کاوسر هب هللا ىده ىذلا باتكلا اذهو , ظفاب ماصتعالا لئاوأ ىف ىرهزلا
 امئاف اودتهت هب اومصتعاف ادم هب هللا ىدهو » جرختسملا ىف معن نأ دنع رمعم نع قازرلا دبع ةياور ىف عقوو < هل
 . «اودتېت هب اوذخ ني ادم هب ىده ىذلا هباتك ؟ربظأ نيب لعج دق » ليقع ةيأور قو «هب ادم هللا ىده

 امف ةكراشي دق هريغ ناك الو « اهفرشل ةبحصلا مدق نيتلا نبا لاق ( خلا هلي هللا لوسر بحاص ركب ابأ نأو ) هلوق
 نم ةفيلخلا نوكي نأ اهب قحتسا ىتلا هلئاضف مظعأ یهو « نينا ىناث ه هن وک وهو ركب وبأ هب درفنا ام اهيلع فطع
 ىلا ةراشإ هيف (خلا ةفئاط ناكو هومیابف اوموقف ) هلوق . « مرومأب سانلا ىلوأ هناو » لاق كاذلو « لب ىنلا دعب
 ىأ (ىبنلا ىلع ةماعلا ةعيب تناكو) هلوق . ةدعاس ىنب ةفيقس ىف رضحب مل نم لجال هناو « ةعبابملا هذه ىف ببسلا نایب
 وه ( سنأ نع ىرهزلا لاق ) هلوق . ةدعاس ین ةفيقس ىف هيف عيوب ىذلا مويلا ةحيبص وهو « روكذملا مويلا ف
 ربع تعم“ ) هوو ۰ رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم ارصتخ ليعامسالا هجرخأ دقو روكذملا دانسالاب لوصوم

 ركب ابأ جعزي رمع تيأر دقل » ليعامسالا دن رمعم نع قازرلا دبع ةياور ىف ( ربنملا دعصا ذئموي ركب ىبأل لوقي
 حاحلإ ببس : نيتلا نبا لاق « ربنملا هدعصأ ىتح , ىنهيمشكلا ةياور ىف ( ربنملا دعص ىتح ) هلوق « اجاعزا بینا ىلا
 هتیشخو هعضاوت نم كلذ ىف ركب ىنأ فقوت ناكو . ىهتنا « هفرعي مل نمو هفرع نم ركب ابأ دهاشيل كلذ ىف رع
 . ةدعاس ىنب ةفيقس ىف تعقو ىتلا ةعبابملا نم رثكأو ربشأو معأ ةيناثلا ةعيبلا تناك ىأ ( ةماع سانلا هعيابف ) هلوق
 ثيدح : عیارلا ثيدحلا  دودجلا باتك » نم ركب ىنأ ةعيب لصأ حرش دنع كلذ نایب ىلا ةراشالا تمدقت دقو
 قأيسو قيدصلا ركب بأ بقانم لوأ ىف هحرش مدقت دقو « ركب ابأ ىنأف « ینیدجت مل نإ » هيف ىذلا معطم نب ريبج
 هژوق یروئل وه نایفسو « ناطقلا وه ( یح ) هلوق . سماخلا ثيدحلا . « ماصتعالا باتك » ىف هب قلعتي ام ءىث

 نم ىليعامالا دنع عقو دقو « طخلا نم اريثك اهنوفذحي « هنأ ه ةظفلو لاق هنأ ىأ ( ةخازب دفول لاق ركب ىلأ نع )

 «ةخازبو » ةصقلا ركذف ةخازب دفو ءاج : لاق قراط نع سم نب سيق نع نایفس نع یدیم نب نحرلا دبع قيرط
 عقوو ؛ نافطغو دسأ نم ةروكذملا ىدبم نبا ةياور ىف حقو ةمجعم ءاخ فلالا دعيو ىازلا فيفختو ةدحوملا مضإ
 ةوخإ مو 5 ردم نب ةميزخ نب دسأ ىلا نويسني ةريبك ةليبق دسأو ءیط نم مو « لاطب نا اهركذ ىرخأ ةياور ق

 دعس نبا « ءاف اهدعب ةلمبملا مث ةمجعملا حتفب نافطغ ىلا نوبسنی ةريبك ةليبق نافطغو شيرق لصأ ةميزخ نب ةنانك

 ىرإلا حف ۰ ۳ ج ۲۷ سم
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 ءالؤه ناک و ةزومبم یرخآ اهدعب فورحلا رخآ ءايلا دیدشتو ةلمبملا ءاطلا حتفي ءىطو ؛ رضم نب نالبع سيق نبأ

 هوعاطأف مَ ىنلا دعب ةوبتلا یعدا دق ناکو «یدسالا دلیوخ نب ةحيلط اوعبتاو ب ىنلا دعب اودترا لئابقلا
 « رکی ىبأ لا مدفو | ودعت ماع بلغ ايلف « ةماعلاب ةيليسم نم غرف نأ دعب ديلولا نب دلاخ مہلت اقف مهنم هن وكل

 ركذو « قيدصلا ركب ىبأ ةفالخ ىف مهل ةباحصلا ةلتاقم نم عقو امو ةدرلا رابخأ ىف هريغو ى را مهتصق رکذ دقو
 لاقو « ینابیشلا ىنعي وربع ىبأ نع دسأ ىنبل و یمصالا نع ءىطل ءام ةخاز نأ « نك املا مجعم ىف ىركبلا ديبع وبأ
 نم جاحلا قيرط ىف عضوم ميج مث ةفيفخ ةدحومو نونب « جابنلاو » . ىهتنا « جابنلا ءارو نم ةلمر ىه ةديبع وبأ

 اهنم هضرغ سيلو « ةرصتخم ربخلا نم ةعطقاا هذه ىراخبلا ركذ اذك ( خا لبإلا بانذأ نوعبقت ) هلوق . ةرصبلا

 ىف ىناتريلا ركب وبأ اهدروأ دقو « ثلاثلا ثيدحلا ىف كلذ ىلع هيبذتلا مدقت دقو « هين ةفيلخ ركب ىلأ لوق الا
 نب قراط نع ىراخبلا دارفأ نم رشع ىداحلا ثيدحلا هظفلو : نیحیحصلا نيب عمجأ ىف ىديملا اهقاسو « هجر ختسم

 قةيرخلا لسلاو ةيلجلا برحلا نيب مريفن « مدلصلا هن ولأسي ركب نأ ىلا نافطغو دسأ نم ةخازب دفو ءاج » لاق باهش

 انيلع نودرتو نم انيصأ ام م و عا رکسااو ةتلطا ۱ کنم عزت بز : لاق « ةر ا اف اهانفرع دق ةيلجلا هذه : اولاقف

 ةفياخ هللا ىرب ىتح لبالا بانذآ نوعبتي اماوقأ نوک رتتو « رانلا ىف ؟التق نوکیو « انالتق انل نودتو انم متبصأ ام

 ريشنسو ًايأر تیر دق : لاقف رمع ماقف « موقلا ىلع لاق ام ركب بأ ضرعف « هب کنورذمب اما نیرجابااو هلوسر

 ناف انا ف کالتق نركي : و انالتق نودت امآ و « ترک ذام معنف : لاق  نيلوآلا نينكحلا ركذف م تركذام امأ كيلع
 : ىديملا لاق . رمع لاقام ىلع موقلا عباتتف : لاق « تايد اه تسيل هللا ىلع اهروجأو . هللا رمأ ىلع تلتاق انالتق
 هجرخأو « هب کنورذعب - هلوق ىلا  لبالا بانذأ ورعب » مه هلوق وهو هنم افرط رک ذف ىراخبلا هرصتخا

 نع رخآ هجو نم لاطب نبأ هركذو . اصخام ىهتنا « هند ردقلا كلذ یراخبلا جرخأ ىذلا دانسالاب ىناقربلا هل وطب

 , سانلا ركب وبأ بخت و هيف لةو « ءیط ند مو ةخازب دفوو : هيف لة نکل اضيأ الوطم دنسلا اذه ىروألا نايفس

 ءالجلا نم ةيناتحت مث ةروسكم مال اهدعب ميلا نوكسو ميما مضي ,ةيلجلاو» « ءاوس قابلاو : لاقو . اولاقام ركذف

 قلا نزوب ىازو ةمجعم ءاخ « ا . لاملا عيمج نع ور اهانعمو دملا عم ماللا فيفضو ميجلا حتفب
 اهدعب ماللا نوکسو ةلممملا حتفب « ةدقاحلا و و « رافصلاو لذلا ىلع رارقلا : اهانعمو « ىزخلا نم ةذوخأم : الق

 نأ مهنم كلذ عزن ةدئافو . ليخلا عي : ءارلا فرذختب و حیحصلا ىلع فككللا مل « عارکسلا» و حالسلا : فاق

 ىلع اهمسقن ةمينغ انل كلذ رمتسي ىأ « كنم انبصأ ام منو ه هلوقو « مهترج ند سانلا نال كر مهل قيبال
 نم هومتيبتنا ام ىأ ۰ انم متبصأ ام انيلع نودرتو , هلوقو « اًديش كلذ نم يلع درن الو ةيعرشلا ةضيرفلا

 « مهتايد انيلا نوامحت ىأ : ةمومضملا لادلا فیذخنو ةانثملا حتفپ « نودت » هلوقو « ةبراحا ةلاح ىف نيماسملا ركسع

 هلوقو « مهل ةيد الف قع اولتقف « مبكرش ىلع اوتام مهنال ايندلا ىف مهل تايد ال ىأ « رانلا ىف مالتق , هلوقو

 ابارعأ اوعجر برحلا ةلآ منم تعزن اذإ مهنأل اهتياعر ىف ىأ  لبالا بانذأ نوعیتیو ه« هلوأ مصب ءنوكرتت» و

 مهلسر اودفوأف ءاوبات مث اودترا اوناك : لاطب نبا لاق « مهلب] عفانم نم مهلع دوعبام الإ مهل شيع ال یداوبلا ىف

 اوعجرا : مهل لاقف « مرمأ ىف ةرواشلا دعب الإ مهيب ىضقيال نأ ركب وبأ بحأف هيلا نورذتمب ركب ىنأ ىلا



 ۳۲۱ ۷۲۲۷۲ - ۱۷۲۲۱ ثيدحلا ۱

 مهتبوت ربظت تأ املا مرظنأ ىتلا ةياغلاب دارلا نآ ررظب ىذلاو . ىهتنا « یراحصاا ىف لبالا بانذأ وعبتاو

 مپمالسا نسحب ميحالصو

 ریاچتمع» كلا دبع نع ةبمش" انئدح ردع انئدح ىلا نب دع اشتر - اپ - ۲

 مهلك لاق هنإ : ىبأ لاقف معما مل "هک لاقف ١ مآ رشع انثإ نوكي : لوقي لب ین تمم : لاق 2 ةر ی

 « شیرف نم

 « یسخرسلاو ینییمشکلا نع رذ ىبأ ةياور نم « باب » ظفل طقسو ةمجرت ريغب عيمجلل اذك ( باب ) هلوق

 نع ) هلوق . دارفالاب « ینثدح » ةعرک ةياور ىف ( انثدح ) هلوق . رهاظ هب هقلعت و « هلبق یذلا نم لصفلاک وهو

 ىف ( اريمأ رشع انثا نوکی ) لوق ٠ « ريع نب كلملا دبع نع ملسم دنع  ةنيبع نب نايفس ةياور ىف ( كلملا دبع

 (امعمسأ مل ةملك لاقف ) هلوق . ءالجر رشع انثا مهيلو ام ايضام سانلا سآ لازال » ةروكذملا ةئيبع نب نايفس ةياور

 نايفس ةياور ىف ( شيرق نم مهلك لاق هنإ ىبأ لاقف هلو ٠ ٠ "لع تيفخ ةملکب ب ىنلا م اکت مث , نايفس ةياور ىف

 رباج نع ىعشلا قيرط نم دواد ىنأ دنع عقوو « شيرق نم مبل : لاقف ؟ لب هللا 9 لاق اذام بأ تلاسف »

 ربكف : لاق ةفيلخ رشع ىثثا ىلإ ازیزع نيدلا اذه لازب ال , هظفل و رباج ىلع ةروكذملا ةماکلا ءافخ بیس ةرعس نبا

 سانلا يكف » هلوق نود ملسم دنع هلصأو  هرکذف « لاقام ةبأ اب : ال تلقف . ةيفخ ةمك : لاقف  ارجضو سانلا .

 اوتبثاف سانأ ىف فأو باطخلا نب رمعب انأ اذاف تفتلاف : هرخآ ىف رخآ هجو نم ىناربطلا دنع عقوو « اوجضو

 2 ىلا ىلع ىبأ عم تلخد » لاق ةر نب رباج نع نمحرلا دبع نب نيصح قيرط نم سم هجرخأو  ثیدا ىلإ

 نع برح نب كام قيرط نم هجرخأو « ةفيلخ رشع انثا مف ىم ىتح یضقنیال الا اذه نا , ظفلب هركذف

 ةرعم نب راج نع ىعشلا قيرط نم هدنع هلثمو « ةفيلخ رشع ىنثا ىلإ ازيزع مالسالا لازيال , ظدلب ةرعم نب راج

 هیف ةفيلخلا أ ايضام ىأ « ايضام و نایفس ةياور ىف هلوق ینعم ةياورلا هذم فرعو « اعينم , هنع ةياور ىف دازو

 نب رباج ثيدح وعن ىناربطلاو رازبلا دنع ةفيحج ىفلأ ثيدح ىف عقوو « هانعمب اعينمو ايوق « ازیزع ه هلوق ىنعمو

 : لاق هون ةرمس نب راج نع ديعس نب دوسالا قيرط نم دواد وبأ هجرخأو « احلاص ىتمأ ىمأ لازبال ١ ظفلب ةرمس

 هجو نم ةدايزلا هذه رازبلا جرخأو « جرفا : لاق ؟ اذام نوكي مث ء اولاقف شيرق هتتأ هلزنم ىلا عجر الف ه دازو

 قلأ مل: بلبلا نع لاطب نبا لاق « جرا لاق ؟ اذام نوكي مث : تلقف هتيتأف هلزنم ىلا عجر مث د ايف لاقف رخآ
 ىف نون وكي اولاق موقو « مهترامإ ىلاوتب نونوكي اولاق موقف  نيعم ءىثب ىنعي  ثيدحلا اذه ىف عطقي ادحأ

 هدعب نوكت 0 رخأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نظلا ىلع بلغي ىذلاو لاق . ةرامالا یعدب مهلك « دحاو نمز

 رفع انا نوک لاقل اذه نك دارا ولو: ناف + ا ريمأ رفع ىنثا ىلع دحاو تقو ىف سانلا قرتفب ىتح « نتفلا نم

 فقي مل نم مالك وهو « ىهتنا دحاو نمز ىف نونوکی مهنأ دارأ هنأ انفرع ربخلا نم مهارعأ الف « اذك نولعفي ًاريمأ

 اهتركذ ىتلا تاياورلا نم تفرع دقو « ةرصتخم اذكه ىراخبلا ىف تعقو قتلا ةياورلا ريغ ثيدحلا قرط نم ءىش ىلع

 ىرخآلا ةياورلا ىفو « امینم ازيزع مالسالا نوک وهو مهتيالوب صتخت ىلا ةفصلا ركذ هنأ «هریغو لسم دنع نم

 نب لیعاا قيرط نم ثيدحلا اذه جرخأ هناف دواد بأ دنع عقو اک « سانلا هياع عمتج مهلك نأ وهو ىرخأ ةفص



 ماکحالا باتک - ۳ ۳۱۲

 هيلع عمتجت مبلك ةفيلخ رشع انا کیلع نوکی یتح امئاق نیدلا اذه لازيال و ظفلب ةرمس نب رباج نع هيبأ نع دلاخ ىبأ
 , ماداع نم ةوادع مرضتال و ظفلب ةرمس نب رباج نع ديعس نب دوسالا نع رخآ هجو نم ینارطلا هجرخأو « ةمالا
 ثيدح ىف هلوق رهاظ هضراعب هنأ امهدحأ نالاؤس ددعلا اذه ىلع هج وت : لاقف كلذ ضايع یضاقلا صخل دقو
 «اکلم نوكت مث « ةنس نوثالث ىدعب ةفالخلا , هريغو نابح نبا هححسو ن ناسا هه ىذا نك نط
 ىدعلا اذه نم رثكأ ةفالخلا لو هنأ ىناثلاو . ىلع نب نسحلا مايأو ةعبرآلا ءافلخلا الإ ايف نكي مل ةنس نيثالثلا نال
 . كلذب ةرمس نب رباج ثيدح ىف هديقي لو « ةوبنلا ةفالخ » ةنيفس ثيدح ىف دارأ هنأ لوالا نع باوجلاو : لاق
 كلذ عنمي الو ددعلا اذه لو دقو « رشع انثا » نوكي : لاق اماو « رشع انثا الإ لپ ال » لقي مل هنأ ىناثلا نعو
 قحتسي رم دارلا نوكي نأ لمتحيف الإو « ىلو نم لك ىلع اعقاو ظفللا لعج نا اذهو : لاق « مهيلع ةدايزلا
 مهن] ليق دقو « ةعاسلا مايق لبق ةدعلا مامت نم دب الو ةعبرألا ءافلخلا مهنم یضم دقو « لدعلا ةمثأ نم ةفالخلا
 مباک سفنأ ةتس اهدحو سلدنالا ىف ةسماخلا ةئاملا ىف عقو دقو « مهيلع سانلا قرتفي دحاو نمز ىف نون وکب
 نم ضرالا راطقأ ىف ةفالخلا یعدب ناك نم ىلإ دادن ةيسابعلاو رصم بحاص معمو « ةفالخلاب یمسلپ
 : لاق « نورثكيف هافلخ نوکتس » ملسم ىف رخآ ثيدح ىف هلوق ليوأتلا اذه دضعيو لاق « جراوخلاو ةيولعلا
 عاتجالاو هرومأ ةماقتساو مالسالا ةوقو ةفالخلا ةزع ةدم ىف « رشع انثالا , نوكي نأ دارلا نوكي نأ لمتحيو
 هيلع عمتجا نميف دجو دق اذهو « ةمآلا هيلع عمتجت مهلك » قرطلا ضعب ىف هلوق هديؤيو « ةفالخلاب موقي نم ىلع

 ةلودلا تماق نأ ىلا منيب تلصتاف « ديزي نب ديلولا نمز ةنتفلا مهتيب تعقوو ةيمأ ىب أ برطضا نأ ىلا سانلا .
 دارم ملعأ هللاو ء رخأ اهوجو لمتحي دقو : لاق « ربتعا اذا حمص دوجوم ددعلا !ذهو « مرأا واصاتساف ةيسابعلا
 ىذلا وه ةفالخلا بلطي ميلك داو رصع ىف رشع یا عاتجا وهو اذه لبق ىذلا لاتحالاو . یبتنا هيبن
 ىف ناف « سانلا هيلع عمتمي مهلك » هلوق الإ دري مل ولو هيلع درلا هجو تركحذ دقو « مدقت اک بلملا هراتخا
 هج رخأ امدواد ىبأ دنع عقوام دژیو < دارلا نوکب نآ حصي الف قارفالا نيع دج وب دحاو رصع ىف مدوجو

 اهنع انلأس : لاقف 6 ةفيلخ نم ةمالا هذه كلمي ؟ لثس هنأ و نسح دنسب دوعسم نبا ثیدح نم رازبلاو دمحأ
 تلطأ دق , لكشملا فشك , ىف : ىزوجلا نبا لاقو « ليئارسا ىنب ءابقن ةدعك رشع انثا , لاقف رب هللا لوسر
 نأ كشأ الو ةفلتخم هظافلأ نال هب دوصقملا ىلع عقأ ملف هنع تاأسو هناظم تبلطتو ثيدحلا اذه نعم نع ثحبلا
 نيسحلا بال امالك تدجو مث هيلا راشآ دق كلذ دعب يباطخلا تدجو ءىش هيف ىل عقو مث ؛ ةاورلا نم ايف طرلختلا
 طيترم هباصأ نأو هباحأ دعبو هدعب نوكيام ىلا راشآ هاف لرالا هجولا امأف « هريغل امالكو یداناا نبا
 لازب ال , هلوق نأك و « ةيمأ یب نم ءافلخلا ددع ىلا كاذب راشأ هنأكف « دعب ةعقاولا تايالولا نع يخاف . هنکع
 نب ديزي ةيمأ ىب لوأو « ىلوألا نم دشآ یرخآ ةفص ىلا لقتفی مث « ةفيلخ رشع انثا ىب نأ لا ةيالولا يأ - ندلا
 اذاف « ةباعص مهنوكل < ریبرلا نبا الو ةيواعمو ناثع دعي الو . رشع ةثالث مهتدعو راخلا ناورم مرخأو ةيواعم
 رییزلا نب هللا دبع ىلع سانلا عمتجا نأ دعب ايلغتم ناك هنال وأ « هتس ىف فالتخالل محلا نب ناورم مهنم انطقسأ
 سابعلا ىنب ةلود ترقتسا ىتح ةريثكلا محالملاو ةميظعلا نتفلا تعقو ةيمأ ىنب نم ةفالخلا حورخ دنعو « ةدعلا تحك
 هعور د وعسم نبأ ثيدح ._: رم دوأد وأ هج رخ ام اذه دب ویو : لاق « انيب أ ريغت هيلع .ثناو اع لاوحالا تريغتف»



 ۳۱۳ ۷۲۲۳ ۷۲۲۷-۰ ثيدحلا

 مش ناو « كله نم لیبسف اوکله ناف « نيثالثو عبس وأ نيثالثو تس وأ نيثالثو سل مالسالا ىحر رودت »

 یحد » یناطما لاق . معن : لات ؟ یضمام یوس : اولاقف ىباطخلاو یناربطلا داز « اماع نيعبس محل مقي مهيد مهل

 هلوق ىف نيدلاب دارملاو « حاورألا فلت نم اف نوكي امل بحلا نحطت ىلا ىحرلاب اش برحلا نع ةيانك « مالسالا

 « سابعلا ىب ىلا مهنع هاتتناو كاللا ىف ةيعأ ین ةدم ىلا ةراشإ نركب نأ هبشدف لاق « كلملا < مهيد مط مقيد

 سوم نأ هيلع :ركعي نکس : تلق , ةنس نيءرسس نم وحن « هيف نهولا رورظو ةرءأ ىنيل كلملا رارقتسا نيبام ناكف

 ناورم لتقف ةيمأ ىب هلود تااز نأ ىلا نيعبرأو ىدحإ ةن ةيواعم لع سال عامتجا دنع ةيمأ ىنبل كلملا رارقتسا

 هلوق ىدادنبلا ركب ی بيطخلا نع لقن مث  ةنس نیعسآ نم ديزأ ةئامو نيثالثو نيتذثا ةنس لئاوأ ىف دمع نبا

 كالهلا هلمأ ىلع هببس) فاخ ميظع رمأ مالسالا ق ثدح تهتنا اذإ ةدملا هذه نأ ديرب لثم « مالسالا یحر رودت »

 محل مقي » هلوقو « ةفالخلا ةدم ضاقتنا ىلإ ةراشا اذهىفو : لاق « هاحر تراد : لاحتساو ريذت اذا مال لاقي

 نبا لاق « نيعسس نم اومن ةيمأ یب كلم ضاقتنا ىلا ةيواعم ىلع سانلا عاتجا تقو نم ناكو میکلم ىأ « مهيد

 رشع انثا كلم اذا » هعقر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ىناربطلا هجرخأ ام ليوأتلا اذه ديؤيو : ىزوجلا

 نوكسو نونلا حتفب هنا ىل ربظ « فقنلا» و « ىبتنا « ةمايقلا مود ىلا فاقنلاو فقنلا ناك یژل نب بعك ىنب نم

 ىف هلوق هديؤيو ؛ لاتقلاو لتقلا نع كلذب یکو هنم لاعف نز وب فاقنلاو  غامدلا نع ةماحلا رسک وهو فاقلا

 دجلاب هرسفو فروذلا لدب ةثلثملا ءاثلاب هطيضف ةر انلا بحاص امأو < جرا نوكي مث و ةرمس نب رياج قرط ضعب

 بک نب نم ه هلوق قو كلذ وحنو « قذحلاو ةنطفلا , هانعم لب كلذ هريسفت ةغللا ىف رأ لو < ماصخلا ىف ديدشلا

 . نأ هنم ذخؤي دقو « شيرق عامج مهيفو رهف نب بلاغ نبا وه ایل نال « شيرق نم مهنوك ىلإ ةراشا « یول نبا

 بولا امأو : لاق « نتفلا باتك و ىف هركذ مدقملا ىناطحقلا ىلا ةراشا هيف نوكتف « شيرق ريغ نم نوكي مریغ

 .« ةفيلخ رشع انثا نوكي » ثيدح ىنعم ىف لمت< ىدبملا ىف هعمج ىذلا ءزجلا ىف : ىدانملا نب نيسحلا وبأ لاقف ىاثلا

 هدعب كلم ىدبملا تام اذا « لایناد باتك , ف تدجو دقف نامزلا رخآ ىف جرخم ىذلا یدپلا دعب اذه نوكي نأ

 دلو نم لجرل ةفالخلاب مرخآ ىصوي مث ؛ رفصالا طبسلا دلو نم ةسمخ مث « بک الا طبسلا دلو نم لاجر ةسمخ

 قو یدانلا نبا لاق « یدپم ماما منم دحاو لک ۽ اكلم رشع اننا كلذ ميف هدلو هدعب كل مث یک الا طيسلا

 هذه نع هب هللا جرفي ةرمح برشم ةعبر لجر وهو هللا دبع نب دم هما یدپلا د سابع نبا نع خاص ىبأ ةياور

 ةسخو « نسحلا دلو نم ةتس « الجر رشع انثا هدعب ىمالا لی مث ء روج لك هلدعب فرصيو « برك لك همآلا

 مث  ايدبم رشع انثا نوكي » رابحالا بعك نعو « نامزلا دسفيف توع مث ؛ مثديغ نم رخآو « نيسحلا دلو نم

 ىلإ مالسالا ةدم عيمج ىف ةفيلخ رشع یا دوجو دارملا نأ كلاثلا هجولاو : لاق « لاجدلا لتقف « هللا حور لزني

 نأ « رع أ قيرط نم ريبكلا هدنسم ىف ددسم هجرخأ ام هدیژیو » مبمايأ ىلاوتت مل ناو قلاب نولمعي ةمايقلا موي

 منم ؛ قحلا نيدو ىد لاب لمعي مبلک ةفيلخ رشع انثا اهنم نوكي ىح ةمالا هذه كلبتال هنأ , هثدح دلجلا اأ

 نوكي مث » هلوقب دارملاف اذه ىلعو « ةنس نيثالث رخآلاو « ةنس نيعبرأ امهدحأ شيعب « دمحم تبب لهأ نم نالجر

 ىهتنا . ايندلا ىضقنت نأ ىلا« جوجأمو جوجأي مث لاجدلا جورخ نم « ةعاسلا مايقب ةنذؤملا نتفلا ىأ « جرما

 « ضايع ىضاقلا مالک امیلع لمتشا دق رخالاو لوألا نابجولاو . ةريسي تادايزب اصخلم ىزوجلا نبا مالك



 ماکح لا بانک - ۳ ۲۷۹
 ا مج را « ةن وأ هاركذ م عوض نم مظتنيو 2 همالك اهلع لمتشي م ةدابز همالک ین نأ ليلدب هياع فقوام هنأكف ش

 كلذ حاضيإو « سانلا هياع عمتجي مهلك » ةحيحصلا ثيدحلا قرط ضعب ىف هلوقب هديبأتل ىضاقلا هجوأ نم ثلاثلا

 عقو نأ ىلا لع مث ناثع مث رع مث ركب ىبأ ىلع ارعمتجا سانلا نا عقو ىذلاو « هتعيبل مهدايقنا عاتجالاب دارملا نأ

 مب « نسحلا حلص دنع ةيواعم ىلع سانلا عمتجا مث « ةفالخلاب ذئموي ةيواعم ىمسف « نيفص ىف نيمكسحلا رمأ

 اوعمتجا نأ ىلا فالتخالا عقو ديزي تام ال مث « كلذ لبق لتق لپ رمأ نيسحلل ,

 « ماشه مث ديزي مث ناملس مث ديلولا : ةعبرالا هدالوأ ىلع اوعمتجا مث « ريبزلا نبا لتق دعب ناورم نب كلملا دبع ىلع

 نب كب زب نب ديلولا ره ردع ىاثلاو 3 نيدشارلا ءافاخلا دوو هعیس مال و ۲ زب زعلا دمع نب رم دزو ناملس نيد للختو

 ظني لو ديزي هدلو ىلع اوعمتجا

 تريغتو نافلا ترشتنا و « هولتقف هيلع اوماق مث نينس عيرأ وح ىلوف « ماشه همع تام ال هيلع سانلا عمتجا كلملا دبع

 همع نبا ىلع ماق ىذلا ديلولا نب ديزي نال « كلذ دعب ةفيلخ ىلع سانلا عمتجم تأ قفتي ملو ذثموب نم لاوحالا

 ىلو ديزي تام الو » ناورم نب دم نب ناورم هيبأ مع نبا تومي نأ لبق هيلع راث لب هتدم لطت مل ديزي نب ديلولا

 سابعلا وبأ سابعلا یب ءافلخ لوأ ناك مث + لتق نأ ىلا سابعا اونب ناورم ىلع راث مث « ناورم هبلنف مهاربا هوخأ

 برغملا مهتع جرخ نكل « هتدم تلاطف روصنملا هوخأ لو مث « هيلع را نم ةرثك عم هتدم لطت ملو « حافسلا

 ؛ كلذ دعب ةفالخلاب اومست نأ ىلا اهيلع نيبلغتم مهيديأ ىف ترمتساو « سلدنالا ىلع نييناورملا ءاليتساب ىمقألا

 ٠ مای ىف اوناك نأ دعب ءدالبلا ضعب ىف مسالا الإ ةفاللا نم قبي مل نأ ىلا ضرالا راطقأ عيمج ىف مالا طرفناو

 .  «نودلسملا هيلع بلغ ام انيمي و الامشو ابرغو اقرش ضرالا راطقأ عيمج ىف ةفيلخلل بطخم ناوم نب كلما دبع ىنب
 . كلذ ةمص فرع مهرابخآ ىف رظن نمو « ةفيلخلا ىمأب الإ اهنم ءىش ىلع ةرامإلا اهلك دالبلا نم دلب ىف دحأ لوتب الو

 دادزيو رمتسيو وشفي ايشاف اعوقو نتفلا نع ءیشانلا لتقلا ىنعي « جرما نوكي مث ه هلوقب دارملا نوكي اذه ىلعف

 هجرخأ ام هيلع ركعيو « حضاوب سيل ىدانملا نبا هركذ ىذلا هجولاو . ناعتسلا هلاو ناك اذكو « مابالا ادم ىلع

 ءا ما ءافاخلا دعب نم مث « ءافلخ ىدعب نم نوكيس و هعفر هدج نع هيبأ نع ىفد.هلا راج نب سيق قب رط نم ىناربطلا

 اروج تشلم م الدع ضرالا الع ىترب لهأ نم لجر جرخ مث ۽ ةربابج كوللا دعب نمو « كولم ءارمالا دعب نمو

 هركذام امأو «لايناد باتك م نم ىدانملا نبا هلقنام ىلع دري اذبف « هنود وهام قاب ىنثعي یذلاوف یناحطقلا رمؤي مث

 ثيدخو « مالسالا ىحر رودت » ثيدح نيب عما ىزوجلا نبا ةلواحم امأو بعك نع اذكو « ادج هاوف خاص ی نع

 رودت » هلوقب دارملا نأ رهظي ىذلاو « ديعب بيطخلا مث « ىباطخلا هب هرسف ىذلا ريسفتلاو « فاکتلا رهاظ بابل

 ىف رمع لتقب ةدملا ءاهتنا نوكيف ةيوبنلا ةثعبلا لوأ نم كلذ ءادتبا نأو « ةماقتسالا ىلع مودت نأ « مالسالا ىحر

 ناضهر ىف ثعبملا نم ربشأ ةتسو ةنس ةرشع اتنثا كلذ ىلا مضنا اذاف « ةرجهلا نم نيرشعو عبرأ ةنس ةجحلا ىذ

 ديؤيو « ةصاخ هدعب نيتفيلخلا ةدمو ةيوينلا ةدملا عی كلذ نوكيف ؛ ا ةتسو ةلس نيثالثو اسم ةدملا تناك

 ىلع رمالا ناكو نتفلا باب حتفیف « رع لتقب رسکی ةنتفلا نم نمالا باب نأ ىلا ريشي ىذلا ابرق ىضاملا ةفيذح ثيدح

 نوكيف « ةئس نيعبس مقي مهنيد مهل مقي مل ناو « كله نم ليبسف اوكسام ناف و ثيدحلا ةيقب ىف هلوق امآ و « ركذام

 تس ءاضقنا دنع نيثالث ةنس لوأ نم اهؤادتبا لعج اذإ ةنس نيعبس ةدلا نوكتو « مراعأ ءاضقنا كلذب دارملا

 ؛ هتفالخ م تضم نینس تس دعب ناک هلتق ىلإ رمالا لآ نأ ىلإ هيف نعطلا ءادتبا ناف « ناهثع ةفالخ نم نيس



 10 ۱۷۲۲ - ۷۲۲۳ ثددحلا

 قاعتب ال هيف ضرعت الو « ثيدحلا اذه ىنعم ىف ىل ررظب ىذلا اذبف « حآ ةءاحصلا نم قبب مل نيعبسلا ءاضقنا دنعو

 « ةيدعبلا ةقيقح ىلع « ةفيلخ رشع انثا یدمب نوكي » هارق لمع نأ لوالاف كنذ ردقت لعو « ةفيلخ رشع یاب

 لطت مو امهتيالو حص مل نانثا منم « اسفن رشع ةعبرأ زیزعلا دبع نب مع ىلا قيدصلا نم ةفاللا لو نم مي ناف

 ةافو تناكو « يلب ربخأ  ءالولا ىلع است رشع انا نوفایلاو « كلا نب ناورمو ديزي نب ةيواعم : امهو امهتدم

 « نورقلا ريخ وه ىذلا لوالا نرقلا یضةناو « ه دعب لاوحالا ترت و « ةئامو یدح) ةئس زيزولا دبع نب رم

 ىف الإ مهنم دقفت مل ةفصاا هذه نال « بلغالا شک لا ىلع لمع هنا « سانلا ملء عمت< ء هلوق كلذ ىف حدقي الو

 ماست دعب الإ هقاقحتسا تبث مل امرفلاخ ينم نأب حلاو « ام يالو دم مم نيوزلا نب هللا ديعو ىلع نب نسحلا

 ف دجو ناو ةمظتنم رثع یثالا ءالؤه ةنمزأ بلاغ ىف رومالا تناکو . معأ هتاو يبزلا نبا لتق دعبو نسحلا

 ثيدح ینعم ىلع ناسبح نبا ماکت دقو « لعأ هللاو ردان ةماقتسالا ىلإ ةبسنلاب وبف « كلذ فالخ مهتدم ضعب

 رمآ لاقتنا . نيمالثو تس وأ نيثالثو سال مالسالا ىحر رودت هلوقب دارملا : لاقف « مالسالا ىحر رودت و

 مث ؛ ةيمأ یب ةكراشم أدبم وه ميكحتلا عفو ىتح نيفصإ "لع نع ةيواعم مايق نأ كلذو « ةيمأ ىنب ىلا ةفالخلا

 ةئامو تس ةنس ناسارخ سايعلا ىب ةاعد تربظام لوأ ناكف « ةنس نيعبس ذشموب نم ةيمأ یب ىف رمالا رمتسا

 تس ةنس رخاوأ ىف تناك نيمكحلا ةصق نا هاوعد : اهلوأ ةريثك تاذخاؤم امف هيلع ةليوط ةرايعب كلذ قاسو

 ٠ نيثالثو میس هنس تداک و ا دعب نيفص هعفو لعب تناك ابناف « راخألا با هيلع قفتا ام فالخ رهو نيثالثو

 مع هللاو « هيلع ثيدحلا لمح نأب ىلوأ هتمدق ىذلاو

 ةفرعلل دعب توهبلا نم بیا لهأو موصل جارخإ بيسي - ۲

 تخان نيح ركب ی تخأ رع جرخا دقو

 نأ هنع هللا ىنر ةريره ىبأ نع» جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام ىنثدح ”ليعاممإ او - ۵:

 ءاحل نذری تالملاب رمآ مل ءبطت<“ بطح ربآ نأ ته دقل «هرديب یسقن ىذلاو : لا هل هلا لوسر

 مدحأ می ول ٠ هدي ىسقت ىذلاو مهنویب مهيلع قرأ لاجر ىلإ فااخأ مل « "سان ميف الجر مآ مث

 "نایلس نب دمع لاق ینوب لاق فسوي نب دمع لاق « ءاشملا دیش نيتنسح نیئامرم وأ انیمس اف ره دم هنأ

 هضوفح ميلا ءةاضيمو ةاسنم لمم « محلا نم ةاشالا فلظ نيب : ةامرم. لا دبع وبأ لاق

 نيح ركب نأ تخأ رمع جرخأ دقو « ةفرعملا دعب تويبلا نم بيرلا لهأو موصخلا جارخإ باب ) هلوق

 لهأ » لدب ءىصاعملا » هيف لاقو « صاخشالا باتك » ف ثيدحلاو امف قاعلا رثالاو ةمجرتلا هذه تمدقت ( تحان

ب لئاوأ ىف فوتسم هح رش مدقتو ةريره ىلأ نع رخآ هجو نم ثيدحلا قاسو « بيرلا
 ىف هل وةو « ةعامجلا ةالص و با



 نم ةاشلا فاظ نيب ام ةامرم » هللا دبع وبأ لاق «نايلس نب دمح لاق « سنوپ لاق . فسوي نب دمت لاق بابا ١ رخآ
 ىوار یر رفلا وه اذه فسو ن دمو كانه « نيتامر 1 » حرش مدقت دقو ةضونخم ملا ةأاضيمو ةاسلم لمم « محللا

 : ریکلا ختراتلا » ی » یوار الا دحأ وبأ وه ناملس نب دمت و 6 2 نبا وه سأوبو : : یراخبلا نع« حييحصلا »

 نع اهدحآ « نيلجر یراخبلا هخبش نيبو هنيب لخدآ هناف « نیتجرد ريسفتلا اذه ىف یربرفلا لزن دقو « یراخبلا نع
 نزولاب ةاسنم امآ , ناضیمو ةاسذم لدم » هلوقر هدحو لمتسملا نع رذ ىنأ ةياور ىف ريسفتلا اذه تبثو رخالا
 : رعاشلا لاقو ٠ € هتأاسنم لک ا ا ىلاعت هلرق ىف عفانو ورع ىبأ ةءارق یہف زمه ريغب هركذ ىذلا

 لزغلاو وهلا كنع دعابت دقف مره نم ةاسنملا ىلع تببد اذإ

 نا الإ 4 هح وتفم ةزهم نیا, | ةءارق 0 : تاق . و : لوقف اه: زم۷ موضعإو ۰ : لاق ةدرع ا هدشنآ

 لوقو  هرخآ اذإ ء ىلا اسنآ نم ةلآ م معلا : هال و ڈار ثلا ىف رخأ تآ ارق اهفو « ةزمهلا ن هکسف ناو 5

 0 تاغللا « ةاضيملا د قو « ةاضيملاو ةاساملا نم لک ىف ىأ هض وهم ميلا

 ءوح و ةرايكزلاو همم مالكلا نم ةيصءلا لهأو نيمرجلا منع نا مامالا له صاب - ۳

 هللا دبع نب نمحرلا دبع نع بارش نبأ نع لیقع نع يللا انثدح ريكس ن ىح اشم - 7

 بكت عم » لاق  ”ىبع نيد هينب نم ب راق ناک و كلام نب بمک نب هللا دبع نأ الام نب بک نا

 نيدلسلل قلب ا لوسر ىهنو - هئيدح رک ذف - كوب قوزغ ىف غلي هللا لوسر نع فل ا لاق كلام نبا
 « انباع 1 رب وتب لك هللا ل و-ر "ندا و « لر "نیس كلذ لع انتو 5 انمالكن ع

 دحآ ىنأ ةياور ىف « هوحنو ةرايزلاو هعم مالكلا نم ةيصحملا لهأو نيمرجلا منع نأ مامإلل له باب ) هلق
 هنارصع ققحتمال دق سوح ا نال هجوأ وهو لیعاعمالاو نيتلا نبا ر کذ اذكو « نیمرجا لد « سولا و اجر جا
 بعك ثيدح نم افرط هيف ركذو ارهاظ بابلا ثيدحل قباطمألا وهو < صاخلا ىلع ماعلا فطع نم نوكي لوالاو
 ىلاعت هللا دمع « یزاغلا باتک , رخاوآ ىف قوتسم اح رش مدقت دقو هتبوت و كويت نع هغلخت ةصق ىف كلام نا

 لصألاب شاپ اذکسه (۱)



 ۳۱۷ ۱ ۷۲۲۵-۷۲۲۸ ثيدحلا
 1 ا ا م

 ءاجام بيس - ١

ع رباهش نا نع داخ ن نهرا دبع اک ثيل ىثالح د نب ديعس اش تحس ۷۷۲۷
 دآ ن

 "نأ الول «هدبب یسف ىذلاو : ل وقي ياكم هللا لوسر تعم : لاق ةريره ابا نأ و بیسلا نب دیعسو ةللس

 . ايعأ © لا ليبس ىف لتا ینا تورو "حفار مم أ ام دجأ الو یدبب اوفكختي نأ نوه رکی الاجر

 ۱ ۱ « لقأ ايحأ مث « لتفأ م اهحأ مل لتق من

 نأ ةريره ىلأ نم » جرعألا نع دان زا ىبأ نع "كلام انريخأ "فسوب نب هللا دبع 2-7 "۳۷

لات هلآ ليس ىف لئاقأ نأ تددو «هدبب ىسفن یذلاو : لاق ت هلا "لوسر
 یحآ مث 6 لتفأ 3 بجا 9 ۰ 

 0 للاب ”دبشأ امالي "نلوقی ةربره وبا ناکف ۰6 لأ مث

 نع رذ بال اذك ( ةدابشلا ین نمو ینقلا ىف ءاجام باب ) . ( ىلا باتك - محرلا نحرلا هللا مسب ) هو.

 ةلمسبلا دعب ١ سلاو « باب و ظفل فذح نكل نيتلا نبا اهتبثأو « ةلمسب ريغب » نكل لاطب نبال اذكو « ىلمتسملا

 « واولا » تبثأ نكلو ىناجرجلا نع معن فال هلثمو « باتكو ةلمسبلاو واولا فذح » یساقلو « ینقلا ىف ءاجام

 نم لعفت یقلاو « ةداهشلا ین ىف ءاج ام باب » ىلع ىليعامسالا رصتقاو «ینامالا ور یّقلا باتک هلوق دعب دازو

 الإ و ةبولطم ىف دسح قلعتت نأ ريغ نم ريخ ىف تناك ناف لبةتسملاب قلعتت ةدارا ىنّملاو « ىنامأ عمجلاو ةينمألا

 « كلذ نم معأ ىف ینقلاو « نکملا ف ىجرتلاف ءاصوصخو امورع ىج لاو ىنلا نيب نأ لبق دقو . ةمومذم ىف

 « دولا ىنعم ىنقلا نمضتي دق بغارلا لاقو هلوصح نكمب ال ام بالطب موضعي هنع سعو تاف اع قلعتي ىلا ليقو

 نويرصم دنسلا فصنو ىرصملا یمیفلا رفاسم نبا وه « دلاخ نب نحرلا دبع » هلوقو «دوبام لوصح ینمتب هنال

 ةيناثلا قیرطلا ىف عقوو « ايحأ مث هللا لیبس ىف لتقأ ىنأ تددول , هلوق انه هنم دوصقملاو « نویندم لعالا هفصنو

 « ديكأتلا مال ةدايزب « لتافال ١ ىنيمشكلا ةياور ىف عقوو « نيبأ یمو « لتفأف هللا ليبس ىف لتاقأ ىنأ تددو ر

 ىنم و ءىثلا ةبح : دولا ر بغارلا لاقو داري ص وع هجو ىلع ءىشلا عوقو ةدارا ىهو ةدادولا نم « تددو» و

 نم ةفئاط تدو ال یا نمو ةيآلا € ىبرقلا ىف ةدوملا الإ ارجأ هيلع ملاسأ ال لق ر) لوألا نف « هلوصح

 ىم باب د ىف كلذ ىلع لکشیام عم ةدابشلا ىنمت ةيجوتو بابلا ثيدح حرش مدقت دقو . ةيآلا ( باتكلا لمآ

 لعأ هقاو « داهجلا باتك نم ةدابشلا

 « بهذ دحأ یل ناکو ل » طی *ینلا لوقو « ريخلا یی باپ - ؟

 يالا نع ةريره ابا عیس» مام“ نع رممم نع يفازرلا دبع انث لح من نب احسا مح - ۷۷۸

 یرابلا متن ۰۱۳ ج ۲۸ م



 ملا باتک . و4 ۹۸

 فه ا یث سإل « دانید هنم یددفو "ٹال ىلع یاب ال ن تحل ا د ىدنع ناک ول : لاق 2

 € بق نم "دجا 7 ید

 « ريسلا ةلج نم ىلاعت هللا ليس ىف ةدابمشاا نمد نال الق ىلا نم معأ ةرج را هذه ( ربا نمت باب ) هلوق
 ايهذ دحأ ىل راک ول عقلي ىثلا لوقو ه هلوقو ةدابمثلا بلط ىف رصحتبال بواطملا ی لا نأ ىلا كاذب راشأو
 ق 0 « ايهذ دحأ لثم ىل ناك ول » ظفلب قاقرلا ىف هلصو ناملا ظفالاو , ىدنع ناك ول و ظفلب ب ايلا ىف هدنسآ
 باوصلا نأ ىناذصلا ركذو « عقو اذك« هلبقي نم دجأ "لع نيد ىف هدصرأ ءیث سرا رازيد هنم ىدنعو , لوصوملا
 < سیل و یخأتو « هلبقي نم دجأ و ميدقت باوصااو ء رظن ناسا ۱:۸ ىف : ضايع لاو تالاب ما لو
 ةريره ىبأ ع مامه ةياور قايس . ىف هلوق نع لفغو « ىلا هيشرال اذه لاف لي ءاعالا ضرتءا دقو < أه دعب امو

 ثيدحلا ضءب قرط نم دروام شعب مجد رب نأ یراخبلا ةداع ترج دقو « تذدو یعع اهاف« تببح ال د
 كانه كلذ ىف كلام نبا مالك مدقتو « قاقرل لا باتك و ىف قوس ثيدحلا حرش مدقتو « روکذلا

 « تردتسا ام ىرسصأ نم ”تلبقتسا ول د يك ینا لوق اپ - ۳

 تلاق ةشئاع نأ د ةورع ىنثادح باهش نا نع ليقع نع تولا انثدح ریکب ن 7 شرم - ۰۹

 E سانلا مم ”تازلكو ىذا تقام ترب دتسا ام ىرسعأ نم تاہقتسا ول : ھا نا لوسر لاق

 عم انك : لاق هللا دبع نب راج نع » هاطع نع بیوح نع ليزر ان دح رع نب نسا اشو - ۰

 تيبلاب فوطن نأ هلل ىننا انصاف « ةجملا ىذ نم نوع مبرأل ةكحم انمدقو جحلاب انيبلف کر هل و

 ىلا ريغ ید انم دحأ عم نکی ملو : لاق . ىذه ”هعم ناک م الا « "لحلو : ةر اهلمحي نأو ةوراو ام هل اتو

 ىلإ قلطننأ : اولاقف « زا نا ر 'لهأ اع "تالهآ : لاقف ىدملا * همم نزلا نم لع ءاجو . ةحلطو ماب

 الولو ؛ تیّدهآ ام تردا ام ىرصأ نم "تابقتسا ول ین: رب هللا لوسر لاق ؟ رطقيت اندحآ رك ذو ی
 : لاق ؟ ةصاخ مذه انلأ هللا لوس راي : لاقف ةبقَملا ةرج یمرب وهو ةفارس "هیقلو لاق . تالل یدهآ ىعم نأ

 املك كاملا كن نأ يلب يذلا اهرمأف ء ضئاح یهو ةكم همم "تمدق ةشئاع تناكو لاق . دال لب « ال

 بح ”نوقليطنتأ « لا لوسر اي : ةشفاع تلاق مال ولر اماف « ربط ىتح ىلصت الو فوطنال اهنأ ريغ
 "قره ترمتعاف معنای اهم "قاطني نأ قیتدصلا ركب ىلأ نب نمحرلا دبع رمأ مع لاق ؟ ج ”قايطنأو ةرمعو

 a جلا مايأ دعب ةحلا ىذ ىف

 تقسام 0 هدعب و هظفلب ةشقئاع ثر دح هيف ركذ 556 ۳ یرمآ نم تابقتسا ول 09 ىنلا ل لوق بأي ( هلوق

 تابقتسا ول ل 00 هيفو راج ثر لح ۵ دعا ركذ مث « جحلا باتك و اذه مه نم مم ۳ هجو نم ىذه دف و « ىدهلا



 ۳۹ ۷۲۲۹-۷۲۳۱ ثيدحلا

 فورعلا وهو كلذ ريغ ليقو ديز همساو ةد رق ىبأ نآ وه دنسلا ف بیبحو < تب دهآ ام « تريدتسا ام یرمآ نم

 ثدح قلاب ةبقعمو ىذلا نع ةدرج < وأد هيف عقو دقو« جحلا باتك و ىف ىفوتسم ثيدحلا حرش مدقتو « ملعلاب

 باوبأ ةعبرأ دعب امهيف ليقاع ىئآيسو « تالحال ىدملا نعم نأ الولو د هدعب لاقو « تايقتسا ىنأ ول د هيف ءاج

 - « اذكواذ تول » هر هوت صاب تت

 رماع نب هللا درع تمس ديعس نب ىمي ىنثلح لالب نب ةتاياس انث د دلفک نب هفلاخ شم #70

 ذإ « لیلا ین رحم ىناصأ نم الا الحر ع یل : لا ةلبل اذ تلي ةىدلا قرأ : ةشئاع تلاق » لاق ةعيبر نبا

 انمبس یح يي ىنلا مانق « کدارحآ تنج هللا لوسراي ”دمس لاق؟ اذه نم : لاق« حالسلا توص انعمس

 : لالب لاق ةشئاع تلاقو » : هللا دبع وبأ لاق . « هطيطغ

 لیلجو "رخذا لوو دا و اليل نتیبآ له ی رعش تیلالأ

 : 2 يذلا تربخأف

 نکملابو ابلاغ لیحتسلاب قلعتي ىلا فورح نم فرح تيل ( اذکو اذك تيل قم ینلا لوق باب ) هلوق

 N حتفب ( قرأ ) هلوق . دجو دق هان ىذلا ناكملاب تيبملاو ةسارحلا نم الك ناف بابلا ثيددح هنم و ءاليلق

 ؟ اذه نم د هلوقو  هحرش عم وزغلا ىف ةسارحلا باب ىف هنایب مدقت دقو هانعمو هنزو « رپس » ىأ ءارلآ رکو

 دافتسی و « صاقو ىنأ نب دعس انآ لاقف و ظفاب دابجلا ىف مدقت دقف ىلوأ وهو « دعس لاق » ىنيمشكلا ةياور ىف « دعس ليق

 قیقش نب هللا دبع قيرط نم ىذمرتلا هجرخأ ام « دابجلا باتك و نم « ةسارحلا باب و ف تركذ : هيبنت . هنيبعت هنم

 لعب سر ل هنآ ىضتقي وهو « سانلا نم كمصم هللاو : تلزأ ىتح سرع ل ىنلا ناك : تلاق ةشئاع نع د

 نم هعوجر ىفو قدنلا قو دحأ قو رد ىف سرح هنأ رابخأ ةدع ىف درو نكل ةيالا لوزن قبس ىلع ءانب كلذ

 هجرخأام هديؤيو « نینح ةعقو نع ةيمخارتم تلزن ةيال) نأكف ۾ نينح قو ةيضّقلا ةرمع ىفو ىرقلا ىداو ىفو راب

 سايعلاو « كرت ةبألا هذه تاز: ايلف لس ىنلا سرم نميف سابعلا ناک و ديعس یا ثيدح نم ريغصلا ىف ىناربطلا

 یاسألاو دواد وبأ هجرخأ نينح ةليل هتسارح ثيدحو « نيئح دعب تلرت انآ ىلع لمحيف « ةكم حتف دعي ةمزال امنإ

 سرح نم ءاع] مهضعب عبقتو ةليللا كلت رب ینلا سرح دنرم یا نب سنأ نأ ةيلظنحلا نب لبس ثيدح نم ماحلاو

 یلسلا عردالاو سيقلا دبع نب ناوكذو بويأ وبأو رييزلاو ةبلسم نب دمو ذاعم نب دعس مهنم عمج قلم ىنلا

 عئاقولا ىف ءالؤه نم دحاو لک سیلو ةناعر وأو سابعلاو رش نب دايعو ةلس لاقيو نجح همساو عردالا ناو

 نیسح بويأ ىنأك هب اصاخ نوکی نأ نکماف سرما قلطم ىف رکذ لب « هدحو لپ ینلا سرح اهرکذ مدقت یتا

 هللا دنع ىلعلاو « دثرم یآ نب سناك ةوزذلا كلت لهأ سرح نوكي نأ نكمأو سيخ نم عوجرلا دعب ةيفصإ هئانب

 هما الوصوم مدقت رخآ ثيدح اذه ( خلا «ةليل نتيبأ له ىرعش تيل الأ : لالب لاق ةشئاع تلاقو ) هلوق . ىلاعت

 ثيدحلا نم رصتقا كلذإو 2 ىنلا تربخاف اوق هنم ةلالدلا عضومو « ةرجهلا باتک و نم مللي ىنلا مدقم ی

 هتريخأف اس ینلا تج : ةشئاع تلاق ةلوصولا ةياورلا ىف ىذلاو ايياع
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 لاو نآرقل ین: سیساپ - ۵

 : لاق ةرره ىبأ نع هو » نم فأن ع شعألا نع ري رج ان دح ةبیش ىا نب نامء اص بس ۲

 : لوقي راپااو ِلبلا هان آ ۰ هودي وب ¢ "نآر هلا ا ماا م نيناثا ىف الا ع امال. و ۹ لور لاق

3 
 لثم ”تيتوأ و٠ لوقيف م هقح ف قفف لام للا هاتا لجرو ٠ لمفي اک ”تاءفل اذو قرأ ۳ لم ترا

 اذ ری رج ۳ لح ةبدت ۹ 2 دح . € لعب يَ تاء اذه ا م

 ىنم ىف رهاظ وهو « نيتنثا ىف الإ دساحال » ةريره دآ ثيدح هيف رڪ ذ ( ملعلاو نآرفلا ین باب ( هلوق
 هحرش مدقتو شعالا نع رخآ هجو نم معلا ىف مدقت دقو ؛ محلا ىف هب قاحلالا قيرطب هيلا معلا فاضأو نأرقلا

 « نمد ةدايزب 8 لللا ءانآ نم « ىن مشكلا ةياور ٤ حقو 0 لالا ما هوا وهف و انه هلوقو 0 معلا باتک »ىف قوتسم

 حصفأو عماسلا وه لب كلذك سيلو نآرقلا قوأ ىذلا هنأ هرهاظو لئاقلا فذع هيف اذك ( تيتوأول لوقب ) هلوق

 لخدأ ةياورلا هذه ظفلو « خلا تيتوأ ىنتيل : لاقف هل راج هعمسف ۽ هظفلو « نآرقلا لئاضؤ » ىف ىلا ةياورلا ىف هب

 ةراشالا ىف هتداع ىلع ىرج هنكل یتقلا ىف
 مدس ع

 امم بيصن : لاجرال « ضعب ىلع کشم هب هللا -طضفام اوت الو یا , نم هر

 ( اهلع ءیش لکب ناك ہلا “نإ « هلضف نم هلا اولأساو « نيتك ۱۱۶ بیصت 0

 ب ام ساپ -5

 "سنا لاق » لاق سنآ نب رضا نع مصاع نع صوخألا وبأ ايثدح عیب ا نب نسحا اشو - ۳ ۱

 « تين "توما اوّنعال لوقي هب ىلا تەم ىلأ ال ول . هنء ۳ یفر

 هدوعن ”ترألا نب بابخ انينأ » لاق سيق نع ىفاخ ىلأ نبا نع ةدبع انث دح دمحم شو - 4 و - هل“ ل ح 8 5 0 سلا سا ىلع الا 1

 ل هو توع 3 تولاب وعدت نأ انا 2 ا "لوسر أ الو ۰ لاقف ا یوتکا دقو

 ديبع ىبأ نع یره زا نع هم انربخأ "فسوب ی ماده انتدح دم ن تا رع اس — ۵

 5 اما تولا کدحآ ینمتمال » لاق هللا لوسر نأ - رهزأ نب نج را دبع لوك ديب نب لمس ها

 € تعال 4ءان ميسم اإ 9 هاو 2

 یا نع ىبنلاذ اذه لعو حابب امم ىأ ريغلاب قلعتي الام ىنمت زوجي : ةيطع نبا لاق (ىنَعلا نم هرکی ام باب) لوق

 نوكي نأ انینقل ىنقلاب ملان انآ الول , ىعفاشلا لوق لمع اذه ىلعو ضغابتلاو دسحلا ىلا ةيعاد نوكي اب صوصخم

 هللا نإ  هلوق ىلا - ضعب ىلع عضعب هب هللا لضفام اوتمتت الو ) هلوق ٠ مثإلا هب لصحي ىتقلا لك نأ دري ملو < اذك

 لد امو ةيالا هيلع تلدام سنج وه ىنقلا نم هوركملا نأ دارأ نك نإ الإ 3 ض و ةيآلل ایس انم قو ترملا



 ۲۳۱ ۱ ۱۷۲۳۵ ۷۱۲۳۳ ثيدحلا

 تولا ین نال ؛ صلا ىلع ثحلا ثيدحلا ین ام لصاحو « دسملا نع رجرلا ةبالا ىفام لصاحو « ثيدحلا هيلع
 لزنام ىلع یصل اب مأ نأك توما ىنمت نع یمن اذاف « ةايحلا ىلع تولا هب عقب ىذلا راتخي ىمأ عوقو نع اشفي ابلاغ
 قيرط نم سنأ ثيدح ىف عقوو . ىلاعت هللا مال ماسقلاو ءاضقلاب اضرلا ىلع ثحلا ةيالاو ثيدحلا عمجيو « هب

 لقيلف العاف ديال ناك ناف ؛ توملا ىنمت نع یبنلا دعب « ىضرملا باتك نم توملا ضيرملا ىنمت باب » ىف هنع تباث“:

 ءاعدلا نال « الثم ةفاعلاب ءاعدلا ةيعورشم كلذ ىلع درب الو ثيدحلا « ىل ًاريخ ةايحلا تناك ام ىنيحأ مهللا د
 جايتحالاو هل للذتلاو ىلاعت هللا ىلا راقتفالا رابظا نم هيفام عم بيغلاب ناميالا نمضتي ةبو رخآلا رومالا ليصحت "

 لكف اهب اعد نا هل تردق نوكت دقف املا ىعادلا جایتحال ةيويندلا رومآلا ليصحتب ءاعدلاو « هيدي نيب ةنكسملاو

 یهو . ةدسفم هيف لب ةرهاظ ةحاصم هيف تسيلف توملاب ءاعدلا فالخ هلك اذهو « ردقم تابپسااو بابسآلا نم

 لضفأ نم نامبالا رارمتسا ناف « انموم نوكي نمل امس ال « دئاوفلا نم اهیلع بترتي امو ةايحلا ةمعن ةلازا بلط
 « سن نم مس دقو لوحالاب فورعملا نايلس نبا وه « صاع » لوألا ثيدحلا ىف هلوقو . لعأ هللاو « لامعألا
 نع مصاع نع دايز نب زا دع هن اور وم هر هلا اذه ف ملص دنع عقوو ای ةطساو امي لخدأ اعرو

 یهو اددشم هثلاثو هيناثو هلوأ حتفب « اونمتال و هلوقو . هركذف « ىح ذئموي سنأو « سنأ لاق لاق سنأ نب رضنلا
 سنأ ىع ةروكذملا تباث ةياور ىف دازو « اونمتنال » ىنيمشكلا ةباور ىف تتبثو « نيءاتلا ىدحا فذح ىلع
 نم هومن دروأو « ىضرملا باتك » ىف هيلع مالكلا ىضم دقو . ثيدحلا « هب لزن رضا توملا كدحأ نينمتيال »
 «ةدبع ١ و مالس نبا وه ىناثلا ثيدحلا ىف « دمع و و « تاوعدلا باتك » ىف سنأ نع بيبص نب زيزعلا دبع قیرط
 یراخبلا خيشالإ نويفوك هلك دنسلاو « مزاح ىلأ نبا وه ءسيق»و ليعامسا وه « دلاخ ىبأ نبا » و ناملس نبأ ره
 «رمعم نج فسو» نب ماش اذك یرهرلا نع ةثلاثلا ةياورلا ىف هلوقو « یضراا باتك » ىف هيلع مالكلا ىضم دقو

 هجرخأ دقو « رمعمل ناظوفحم ناقب رطلاو سم هجرخأ ةريره ىنأ نع هينم نب مامه نع رمعم نع قازرلا دمع لاقو

 دز نب سل وب و ةصفح ىلأ ناو بیعش « یرهزلا نع هيف هعباتو « یرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع نع دمحأ

 نب ميهاربا قيرط نم ىليعامإلاو ىناسنلا هج رخأ دقو رهزأ نبا یوم ديبع نب دعس وه « ديبع ىلأ نع ٠ هلوقو

 وه لوألا نا ىناسنلا لاق نحمل « ةريره أ نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع : لاقف ىرهزلا نع دعس

 ىف عقوو « ةحتفلا تعبشأو ىهللل وه وأ ىهنلا هب دارااو « ىنلا ظفلب شکالل اذك ( ىنمتيال ) هلو « بارصاا
 الو « توملا ؟دحأ نمتيال اهلا راشملا مامه ةياور ىف عقوو « ديكأتلا نون ةدايزب « نينمتيال » ىنييمشكسلا ةيادر
 نع رجرلا ىلا ةراشإ « هبتأب نأ لبق  هلوق ىفو « قطنلاو دصقلا نيب 0 نأ لبق هب عدي
 مولا » هلجأ روضح دنع رب هلوقب ةراشالا كلذ ىلاو « ىلاعت هللا ءاقل هرك نميف لخدي المل رضح اذا هتيهارك

 كلذب بطخ دقو « هللا دنعام راتخاف تولاو ابندلا ىف ءاقبلا نيب ريخ ام دعب همالكو « ىلعالا قرفرلاب فلا

 عون هلولح لبق توملا بلط ىف نا كلذ نع یهنلا ةكحو « بقال ا ىف هنايب مدقت اک قيدصلا ر كب وبأ هنع هميفو

 ءابصقن الو اهتدايز ىف رثؤبال توملا ىنمت ناف « صقنت الوديزت ال لاجألا تناك ناو ردقلل ةمغارمو ضارتعا
 ةعاسلا موقتال » ةريره نأ ثيدح ىف كلذ مذ ىلع لديام « نتفلا باتك » ىف مدقت دقو « هنع بيغ دق سأ هنكلو
 باب «ىف فوتسم كلذ حرش مدقت دقو » ءالبلا الإ نيدلا هب سیلو « هناكم ىتتيلاب لوقي لجرلا ربقب لجرلا رمي ىتح
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 ةقاف نم هب لزن رضل توملا ىنمت ةهاركب شرصتلا ثيدحلا ىف ىورذلا لاق ءىضرملا باتک نم توملا ضيرملا ین

 « ثيدحلا اذه موبفل هيف ةهارك الف هنيد ىف ةنتف وأ اررض فاخ اذا اهاف « ايندلا قاشم نم هوحنو ودعب ةلح وأ

 ءاعدلا لقيلف هب لزن رضل توملا ىمتو رضلا ىلع بصي ملف فلاخ نم نأ هيفو كلذل فلسلا نم قئالخ هلعف دقو

 نا هب ساب ال خیشلا هلاق ىذلا نكل « اقلطم ءاعدلا ىلع راصتقالاو اقلطم عنلا ثيدحلا رهاظ : تلق . روكذملا

 بصنلاب مهل اذك (بتعتسي هلعلف ایم امإو دادزب هلعلف انس امإ) هلوق . ىنقلا كرئىلع هل انوع نوكيل ین هنم عقو

 ةياور ىف اذكو ءامهيف عفرلاب قازرلا دبع نع دمحأ ةياور ىف عقوو « نوکی وحن بصن لماع ريدقت ىلع وهو امیف

 بلط باتعتسالاو رافغتسالاو عالقالاب هللا ىضرتسي ىأ  بتعتسب » هلوقو « ةحضاو یهو ةروكذملا دعس نب ميهاربا

 ىلع ءاج ام وهو ىنامركلا لاق : هباتع لازأ : هتعآ و « همال : هبتاع  باتعلا ةلازإ بلطي ىأ ةلازإلل ةزمطاو باتعالا

 نيتاه ىف فلكملا لاح راصحنا ثيدحلا رهاظو « ىنا هيف دیزلا نم ال ىنالثلا نم ىنيني امنإ لاعفتسالا ذإ سايقلا ريغ

 انسع نوكي وأ ةءاسا ديزي وأ اناسحا ديزي وأ كلذ ىلع رمتسيف اطلخم نوكي نأ وهو ثلاث مسق قبو « نيتلاحلا

 نينمؤملا لاح بلاغ نآل بلاغلا جرخم جرخ كاذ نأ باوجلاو « ةءاسإ دادزيف اًئيسم نوكس وأ اًئيسم باقنيف
 ىل رطخ دقو « كانه هحرش عم اطوسبم كلذ نايب مدقت دقو « ةباحصلا اهافش كلذب بطاخناو امس الو 2 كلذ

 -- انسحم ناك نم :لوقي هنأكف « هتءاسا نم ءىسملا ريذحتو هناسحاب نسحلا طيبغت ىلا ةراشإ هيف نأ ثيدحلا كم

 ةءاسالا نع علقيلو توملا ىنمت كرتيلف اثیسم ناك نمو « هنم دايدزالاو هناسحا ىلع رمتسیلو توملا ین كرتیلف

 ذا نيتلاحلا نيتاه نم هکح ذخؤيف ميسقتلا هنمضت نع كلذ ادع نم امأو « رطخ ىلع نوكيف هتءاسإ ىلع توم الثل

 ةريره نأ ثبدح ةجرتلا ءذه ىف ءبدآلا باتک »ىف ىراخيلا دروآ : هات ٠ معآ هللاو امهدحآ نع كاكة ال

 ةلس ىبأ نع ةلس ىبأ نب رع ةياور نم « هدنع وهو یاعمیا ىرديال هناف ىنمتيام رظنیاف کدحآ ىنمت اذا , هعفر“
 حيحصلا ىف هيلع جرعي ملف هطرش ىلع سيلو ةريره ىنأ نع

 « انیدتها ام لا الول » لج را لوق بیساپ - ۷ ~~ یا 5

 ناك : لاق بزاع نب هاربلا نع » قاحسإ وبأ انثدح ةبعش نع ىبأ ییربخآ ناد شرو - ۹

 "تن الول ۽ لوقي “ناب "ضایب بارتل یراو هتيأر دقلو « بازح الا موب بارقلا انعم لقنی سم یبلا

 « انيلع اوغب دق - اللا نإ : لاق اعرو - ىلألا "نإ « انياع ةنيكس ران «انیاص الو ان دصت الو انی دتها ام

 « هتوص اهب عفرب انيبأ افييأ ةنقف اودارأ اذإ

 (انيدتها ام تن الول ) هلوق ۰ « رب ینلا لوق » یسخرسلاو ىلمتسمللو رثكألل اذك ( لجرلا لوق باب ) هلوق

 ىنلا ناك ظفلب ةبعش نع رخآ هجو نم داملا لئاوآ ىف « قدنخلا رفح باب » ىف اهدروآ ةرصتخ ةباور ىلا ةراش)

 انه هلوقو اقايس متأ ةبعش نع رخآ هجو نم «قدنلا ةورغ » ىف هدروأو « انيدتها ام تنأ الول , لوقیو لقني لَ
 ءاخلاب « مرحلا » یمسیو لوألا ءزجلا ضعب فذحب عقو اذکم « هللا الول ١ اپضعب ىفو « انیدتها ام تنأ الول »

 انیدتها ام هللا الو هللاو ١ ظفلب ةبعش نع رخآ هجو نم « قدنخلا ةوزغ » ىف مدقت و « ةنكاسلا ءارلاو ةمجعملا



 ۳۳۳ ۷۲۳۷ ۰۱۷۲۳۰ ثيدحلا

 ةدايز ءزجلا اذه لوأ ىفو « انبدتها ام تنأ الرا مبللا » قحا ىبأ نع رخآ هجو نمو ؛ ةجرتلا ظفلل قفاوم وهو

 نم ةملاس ىطسولا ةياورلاو ءبدآلا باتك ىف اذه ىلا ةراشالا تمدقتو « ىازلاب « مزلا د وهو فيفخ ببس

 نا » قدنخلا ةوزغ ىف مدقت « انیلع اوغب دق اللا نا » لاق امبرو «ءىلآلا نا , انه هلوقو . اعم مزخلاو مرحلا

 ىع یهو ةحوتفم اهدعب ماللاو ةدودع يغ امومضم ةزمج « ىلالا و و ددر ملو« انيلع اوغب دق ىلآلا

 قحسا ی نع رخآ هجو نم دابجلا ىف یضمو < ىعم اب اهركذ ةاورلا دحأ ناکسف نيذلا ظفلب نرتب امئاو « نيذلا د

 نب ةملس نوع رخآ هجو نم یئاسنلا دنعو « نزتال « ىداعالا ناك ولو اأ نوزوم ربغ وهو « ادعلا نإ ظفط

 قوتسم هحرش مدقت و « عوک الا نب صاع زجر ىف هرکذ « نوزوم اذهو « انيلع اوغب دق نوكرشملاو ه عوكألا

 ىضاملا لعفلا ظفلب ءارلا حتفو فل لا نوكسب ( بارتلا ىراو هتيأر دقلو كلذ لبق ) هلوق ۰ « رييخ ةوزغ » ىف

 هلوق ۰ « داول بارآلا ناو  هتباور ىف عقوف ىهمشكلا الا عيمجلل اذک هانعمو هنزو « یطغ » ىأ « ةاراولا نم

 ىح ىزاغملا ىف ىلا ةيا ورلا ىف عقوو طبالا ةينثت « هبطبا ضاس , لاقف ىنييمشكلا الإ عيمجلل اذک ( هنطب ضايب (

 هتعمسف « هنلعب ةدلج بارثلا نع ىراو ىتح « قدنلا بارت نم لقني هتيأر » ىرخألا ةياورلا قو «هنطن رغا ,

 نم هنأ ربيخ ةوزغ » ىف مدقت دقو « روپشلا ىاحصلا یراصنالا رعاشلا هتل ذبع ىنعي « ةحاور نبا تاماكب زجر

 مدقتو . همجوتو فاحز نم ةروكذملا تایالا ىف اهو كانه امر عمجا هجو تركذو « عوكالا نب سماع رعش

 «ىلاعت هللا دمحم « بدالا باتك , رخاوأ ىف هنود نم قح ینو ر ىنلا قح ىف ءاشناو ًاداشنا رعشلا محب قاعتيام

 ىريصم ناك ىأ «كيلا ترصام ديز الول , لوقت هريغ دوجول ءوثلا اب عنتع برعلا دنع « الول » لاطب نبا لاق

 « هريغ عوقول بغارلا لاقو ىلاعت هللا لبق نم انتیاده تناك ىأ , انيدتها ام هللا الول و كلذكو ديز لجأ نم كيلا

  هلثمو ءالوسر انيلا تاسرأ الول ه وت ءال , ىن ءىجتو « لاق, ربخلا نع ارج ىنفتسيو فذحلا هريخ مزايو

 ,طبرتل ةلمج ىلع لخدت نأ : اهدحأ « همجوأ ةلالث ىل ءىمت ءالول , ماشه نبا لاقو ماللا لدب ميملاب « امول د

 ریدقتلاف « قشأ نأ الول ١ ثيدح ادأو « هدوج و الول ىأ « كنمركأل ديز الول » ون ىلوالا دوجوب ةيناثلا عانتما

 . رمالا دوجوملاو « ةقشاا منتءملا ذا , اهانمم سال الإو باحيا رمأ ترمال « قشأ نأ ةفاخم الول ,

 صتختف « بدأو نیلب بلط وهو « ضرعل »و جاعزاو ثع بلط وهو « ضحلا » ءىمت امنا : ىناثلا هجولاو

 الول و ىضاملاب صتختف « مدنتلاو خيب وتلل , ءىجت امنا : ثلاثلا هجولاو < هللا نورفنتست الول إل وحن عراضملاب

 لعجو < ال ملو ىنعمب ءىجت اهنأ نیبیرفلا ىف ىورحلا ديبع وبأ ركذو «ىهتنا ءاله , یآ 4« ءادهش ةعبرأب هيلع اژاج

 هذه نآ ةجرلا نم ثيدحلا عقومو ثلاثلا مسقلا نم اما روبمجاو ج تنمأ ةيرق تناك الولف إل ىلاعت هلوق هنم

 : لوقيف روذح ىف عقیف اًئيش لعفي نك « قع سیل ام اهب قاع ول ام فال منع ال « قلا لوقلا ام قاع اذإ ةغيصلا

 داقتعا و اغوقف كرت مآ لعف ءاوس « هعوقو نم دبال هللا هردق ىذلا نأ لعل ققح ولف . اذک ناك ام اذک تلعف الول

 ردقلاب بیذکتلا ىلا ىضفي اهاتعم
 ی ١

 n يلا نع در ىلأ ن جرخألا هاورو ۰ زدعاا ماقلا یگ ةيهارك سسس اپ ج ۸

حدا وبأ <A ورم 2 ةي واعم ایت دح ع ی تا دبع شی — ۷
 لاس نع ةبقع وي یو« نع "قا



 نقلا باتگ - 6 ۳۳

 "نا ء هيف اذا هنأ نقف قو یا ù 1 ۳ هيأإ بتک و لاق 4ابناک ناکو نا دیبع نب رم یوم رضا ىبأ

 ‘€ ةيفاعلا نا اوسو ”ودعلا ءاقل اونمتنال 0 لاق ا هللا "لوسر

 ههیجوت كانه مدقتو « ودعلا ءاقل !ونمتنال باب , دابجلا رخاوآ ىف مدقت ( ودعلا ءاقل ین ةيهارك باب ) هلوق
 نع ی فيكف 2« بويخ ةدابشلا ىت نال 6 ضراعتلا امه رهاظ نال ام عجل ا قيرطو 3 ةدابشلا نمت زاوج عم

 لیصحت ناكحمإل ءاقللا نم صخأ ةدابششلا لوصح نأ باوجلا لصاحو ؟ بوبحما ىلا ىضفي وهو ودعلا ءاقل ین
 یان الو هم نع ىهنف كلذ سكع ىلا یضه دق ءامالا و « راةكلا ةرسكب هزع ماودو مالسالا ة هرصل ع عم ةدامشلا

 جرعالا هاورو ) هلوق ٠ كلذ وغو هسفنب بجعب و هتوقب قش نمي ةصتخ ةبها ركصلا لمل وأ « ةدابشلا ین كلذ

 « جرعالا نع دانرلا دآ نع نجرلا ديع ن ةريغم نع ىدقعلا وهو ماع ید دابهجلا ىف هقلع ( ةريره ىبأ نع

 امات الوصوم كانه مدقتو ¢ ًارصتخ ال وصوم وأ ىبأ نب هللا دبع ثيدح تركذ مث هلصو نم كانه تركذ دقو

 » دابجلا باتك « ف

 ٩ - ةوف کب ىل نأ ول ىلاعت هلوقو « "وللا نم زوج ام اپ )

 نبا رك ذ » لاق دمع نب ساق نع دانا وب أ انثدح ”نايفس انثدح هللا ردع ن "ىلع شرم - ۸

 14 ربغ نم ةأرما اجار تنك ول ل هللا لوسر لاق یتا >اا ىهأ : : داد نب فا ةدبع لاقف نيتعالتلا سابع

 € تتلعأ ت ةارصا كالت ال : لاق

 رع جرخل « ءاشملاب بنا متن د لاق دلطع انثدح ورع نع نايفس انثدح "لع ازم - ۰۹
 4 ب 0 ۳ 0 ما ی ۰-2 ۱2 5 55
 وا - ىتءا ىلع قثا نا الو : لو :ei هارو جر « ناريصالو ءاسااا دق ر « هللا لوسر اپ ةالصا : لاقت

 نبا نع » ءاطع نع رج نبا لاقو . « ةعاسلا هذه ةالصلاب مهنرمأل - یتا ىلع : اضيأ نايف لاقو . سانلا ىلع

 "عع وهو جرخف « نادلولاو هاسنلا دف هللا لوسراپ : لاقف 3 ءان « ةالصلا ىذه هتل غيبلا َرَخَأ سابع

 "یا هيف سيل )۰ انثدح ؛ و رمع لانو . « او ثأ نأ الو « تقوال هنإ : : لوقي هقش نع ىلملا

 يشأ نأ الول » ورع لاقو . « هقش_ نع هال جن 0 نبا لاقو . « رطقي هسأر » لاقف وثرمع امأ سابع
 و امدح رذذلا نب مهار لاقو . ۰ یت لع قش أ نأ الو « تقول نإ » جرج نا لاقو . « یمآ ىلع

 u یف ال نع سابع نبأ نع ءاطع نع ورمع نع سم نب دمع ین دح

V4ریه بأ تدمع“ » نهرلا دبع نع ةعيبر قب راج نع كالا ارج ريكس نب يع اشم —  

 « كاوسلاب مهنرمال ىمأ ىلع یشآ نأ الول : لاق يم هللا لور نأ لوقي هنع هللا يضر

 هنع نأ یر ٍسنآ نع تبا نع دی انث"دح " ىلءألا "دی انث د ديل ولا نب "شایع او - ۰۱



 Ya ۷۲٤۵ - ۷۲۳۸ ثيدحلا

 تاصاول ”رهشلا یب دم ول : لاقف عیب ”غابف « سانلا نم سانآ لصاوو ريا رخآ ی *ئنلا لصاو : لاق
 ةرهشا نب نابلس نبات. « ىنيةثنو بر یئماعی لظأ ىنإ ء كلثم تسل ىفإ « مهقمشتا ةنوقمعتملا عدن الاصو

 رار 'ىنلا نع سنأ نع تباث نع
 دلاخ نب نج را "ربع ید ”ثبألا لاقو 2 ح١ "ىرهُإلا نع ؟ مش ان ربخآ نالا وأ انظرو لاا

 اولاق « لاصولا نع ل ها لور : لاق ةربره اآ نأ » هربخآ بلا ù ديعص "نأ ٍباهش نبا نع

 اموب 2y م لاو اوبتنب نأ اوبأ الف . نيقسيو ىلر یتسمطی تیبا ىفإ ؟ ىلثم کیا : لاق « لصاوت كنا

 « مل لكلا کند زا رخت ول : لاقف لالما اًوأر مث

 : تاق ةثئاع نع » دز ند وألا نع ثعشأ انئدح الا و انثدح ر دسم او - ۳
 كەوت نا : لاو ٩ تیبلا ىف هول-دی ماب اف :: تلف. م : لاو ؟ وه تیبا نمار دجلا نع 2 ىلا تلاش . ۰ ۰ ۷ ۰ 7 م # و 8

 اوءاش ن٥ اومنعو اوءاش نم اولد ثلموآ كاذ له 0 لا ؟ مفتح هاب "ناو ۳ : تا . ةقفيلا .er تّرصف

 باب قصا نأو تببا ىف ردإلا لدا نأ مهول تکست نأ فاخأف ةياهاجلاب دبع ثيدح كموق نأ الولو .

 5 شرألا ىف

 وأ (يداو راصنالا تكسو داو "سان "لس ولو ءراصنالا نم اءسما ”تنكسل ةرجحلا الول : لب هلا

 «راصنالا بمش وأ « راصنالا یداو .تکساسا  ابعش

 و ديز نن ۳ بع « نع ۳ هو دايع نع یم ْن ورع و و اح و ازم — 6۵

 یداو تکلما (بمش وأ ابداو ”سانا# الس ولو «راصنألا نم هما تنكس ةرجملا الول : لاق لب ىنا

 بشل ىف كلي ىلا نع سنأ نع حابتلا وبأ ةمبات « اهسشو راصنألا

 ناكل اذك نک ول هللأ ءاضقب یضارلا لوف نم زوجام و ديرب ضايع ىضذاقلا لاق ) “وللا نم زوج ام باب ) هلوق

 لع نالشديال امهو فرح ول نآل « ةيبرعلا لهأ دنع زئاج ريغ كلذو دبعلل ىلا ماللاو فلالا ول » ىلع لخداف , اذك
 « ول ناف ولو كاب] 5 ظوفحملاو «ناطيشقلا نم وألا ناو وللاو لا[ « لسم ةأور ضعب دنع عقو اذكو ¢ فورطا

 بحاص لاقو ۰ یمتنآ رعشلا ةرورضل كإذو » ول و وأو د: دشت ءا رعشلا ضعبل مقوو ۳ لو 4 اف مالو فلأ ری

 2 واولا هک اس ول لصالا : ةياهنلا بحاص لاقو ¢ یاو مدنلاک هدنع تراصف اف رص مسالا ماقم ابماقأ :ul علاطملا

 اف أ امارع) دارأ الف ایف ديز اهم ىمس ايلف « ابلاغ هريغ عانتمال ءىثلا أم عنتع « ىناعملا فورح نم فرح ىهو

 یراپلا حف ۰ ۱۳ ج ۲۹ ۴



 ىنقلا باتک - 6 ۲۷۲۳۹

 : رعاشلا لاق انونم دیدشتلاب عمس دقو واولا ددش مث نمو « كلذل ةمالع نوكيل فيرعتلاب

 هلئاوأ ىتتفت مل ول رابدأب 2 املاع تنك ولو ول ىلع مالأ

 ءاسنع اول ناو اتيل نا تيل ىنم نيأو ىرعش تبل : رخآ لاقو

 انايعأ كاذ اول نا ا امل تلقف اول تلواح : رخآ لاقو

 امب برعي نأ زاجو ىحي نأ زاج « هانعم نود هظفلل وه مح هريغ وأ فرح ىلا بسن اذا كلام نبا لاقو

 یو « "ول ول و ىف ليق مث نف « امهيناث فعض ا تلعجو نيل فرح امیناث نيفرح ىلع تناك ناو « لماعلا هیضت

 الإ ابفرص عنم « ةملكب » تاوأ نإ لامعتسالا اذه ىف ةيمسالاب اهل كح یتا ةادالا اضيأ : كلام نبا لاقو «"ف ىف »
 ضعب ىف عقوو : تلق . ادحاو الوق تفرص « ظفلب » تلوأ ناو ابفرص زوجيف طسولا ةنكاس ةيثالث تناك نإ
 نون اهدعب ةحوتفم ةزمج « ول نأ » اباصأ لع ول نأ نم زوج ام هخياشم نع رذ ىبأ ةياور نم ةدمتعملا خسنلا

 ىف نأ ىنامركلا ركذو . فيرعتلا ةادأ هبشت تراصف نأ ةزمه تلبسو ماللا ىف نونلا تيغداف ول فرح مث ةنكاس

 ىف« هتيأر مث ول » لوق نم زوج ام ريدقتلاو « لصالا ىلع ديدشت الو مالو فلأ ريغب ول نم زوحيام خسنلا ضعب

 حيحصلا نم ةدمتعملا خسنلاف الو ‹ هجو فرعي مل هنوكل ةاورلا ضعب حالصا نم هلعلف كلذك « نيتلا نیا حرش

 ىلع تيقب اذا ماللا الو فلالا اسلخدت ال امنا ءول » ريبكلا ىبسلا لاقو «لوآلا ىلع ةدراوتم هحورشو .

 ::نمو فاعلا فورحو ءاجملا فورح نم اهب ةيمستلا تعمس ىلا فورحلا ةلج ند ىف اهب ىمس اذا امآ «ةيفرحلا |
 : هلوق هدها وش

 رادق ابجلاع مویلا لبقو اییثک ول هتکلمآ امدقو ۱

 ةيقاب تناك ءاوس ىأ اول زم برملا ضعب نأ هب ويس ىكحو ؛ الاف ابلعجو ابدأو ىرخأ اواو اهلا فاضأف 0

 نأ « نا و مسا ابلعج نم مزلي الف « ناطيشلا لع حتفت ول ناف ولو كايإ » ثيدح امأو ءاهب ىمس وأ اهتيفرح ن1
 فرحو « ىنانث نع فرح موقک ۽ فرطاو لعفلاو مسالا ىف عقب ىظفل رابخا وه لب ةيفرحلا نع تجرخ نوكت

 نوکست وأ امسا ريصت ابناف ماللاو فلالا املا فیض اذا امأو « ةياكحلا لیبس ىلع ظفللا نع رايخإ وه یفالث ىلا

 لوقت هريغ عانتمال ءىثلا عانتما ىلع برعلا دنع لدت « ول » لاطب نبا لاق . ظفللا كلذب یمساا ىنعملا نع ارابخا

 . نيمدقتملا شك ىرج اذه ىلعو « ديز ءىجب عانتمال كماركا نم تعنتما ینا هانعم « كتمرک ال دز ماج ول و

 عقب لف هريغ توبثل هتوبث عقوتي ناک ايضام العف ىضتقي ىأ « هريغ عوقول عقيس ناك امل فرح ول ه هيوبيس لاقو

 عانتمالل « ول و و ىضاسلل « نك ه نآل « رصخأ هنأ عم عقب مل ام. : هلوق نود عقیس ناك اأ : هلوقب ربع امناو

 ءىجت دقو لبقتسملا ىف «نإ » لثم ىضاملا ىف طبرلا درجن ىه : مهضعب لاقو « عقوتلل « نيسلا د و بوجولل « ال هو

 وحن « لیلقتلل درتو «کتیجعآ ناو , ىأ ج متبجعأ ولو ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمالو إل وحن ةيطرشلا نآ ىنعمب

 قشب ولو رانلا اوقتاف ٠ لثمو ۰ ىوارضخلا ماشه نبا هعبتو علاطملا بحاص هلق « ديدح نم امتاخ ولو سلا و

 ولو وحن ضرعلل درتو لیلقتلا ىف غلبآ وهو « قرع فاظب ولو , هل وةب لثهو « عطاوقلا ىف ينام هلا نبأ هعبتو « ةرمت

 بلط لاثلاو « نيلو بدأب بلط لوالاو « لعفا ىنعم « اذك تلعف ول و ون ضحلاو « اریخ بيصتف اندنع لزتت
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 ( ارج هيلع تذفتال تنش ول ۷ هلوقب لثمو « اله » ىنعمب ىنأت امنا ىدوادلا نع نيتلا نا ركذو « ةدشو ةوقب

 ءانل تيلف ىأ  ةرك انل نأ ولف ) وحن « ىنتلا » ىنعم ىتأتو هدعاس ال ظفللا نال ىنعم ريسفت هنأب بقعتو
 ىنعم تبرشأ ةيعانتمالا یه له اوفلتخاو « تيل باوج ىف زوفأف بصتنا ام اماوج ىف نوك:ف بصن اذهلو
 اهتیج لع نآل « ىنقلا لعف عم اهدورو هيلع ركعي الو كلام نبا ريخآلا حجر « هسأرب مسق وأ ةيردصملا وأ یا
 لدتف ,یضالا ىف لوالاب ىناثلا قيلعتل ةيطرشلا ول وا نيدلا باپش ىضاقلا لاق « ىلا لعف اهيحصيال نأ ىنمتلل
 فاثلا امزال لوالا ناك تف « لوالا ريدقت ىلع ىناثلا توبثل امنال ىناثلا توش مزال اتباث ناك ول ذا لوالا ءافتنا ىلع
 طرشلا درج ىلع الا لدي مل ىناثلل امزال لوالا نكي مل ناو « مو زلم ا ءاقتنا ةرورض لوالاعانتمال ىناثلا عانتما ىلع لد
 دعبّتسي ام طرشلا ناك اذا كلذو ملكتملا دصق ىف امئاد دوجولا مزال ءازجلا نأ ىلع ةلالدلل لمعتست دق ینازاتفتلا لاقو
 رارمتسا دوجو مزليف « ءازجلا كلذ همازلتساب ىلوأ تبثملا طرشلا كلذ ضيقن نوكيو « ءازجلا كلذل همازاتسا
 اذهل ءازجلا دوجو مورل ىعدا اذاف « كيلع ىنثال ىنمركت نكت ملول و وحن همدعو طرشلا دوجو ريدقت ىلع ءارجلا
 ةيرعشلا كلذ ةلثمأ نمو . یبتنا ىلوالا قيرطلاب طرشلا اذه مدع دنع هدوجوف هل هموزا داعيتسا عم طرشلا
 ابكرت ال ةرايزلا ةمادتسا ىعدتسي ناسحالا نإف تيبلا  گترز ناسحالا نم مترصتخا ول  ىرعملا لوق
 ىلا نأ ىل لاك هلوقد) هلوق ٠ هركش نع رجعلاب هسفن فصوو « مركلاب حودملا فصو ىف ةغلابلا دارآ هتک

 هفذح و : لاق « داسفلا نم هل متشجام نيبو نیب ا لاف داك وذ ول ١ باوج : لاطب نبا لاق ( ةوق 3
 هللا نم هل نأ معي وهف الاو ؛ لاجرلا نم ةدعلا مالسلا هيلع طول دارأ امناو « عنلا بورض ىنلاب رصحي هنال غلبأ
 ًاركنم ىأر اذإ نمؤملا لاح هبجوي امع نايبلا ةيآلا تنمضت و لاق « رهاظلا کلا ىلع ىرج هنكل و ؛ اديدش انكر
 رارمتسا نم اعزجو هبر ةعاط ىلع اصرح هدوجو ىنمتيو « هعفد ىلع نيعملا دقف ىلع رسحتب هنأ « هتلازإ ىلع ردقيال
 ینلا وه ىكبسلا هركذ ىذلا ثيدحلاو . ىهتنا عفدلا قطب مل اذإ هباقب مث هناسلب ركني نأ بجو مث نمو « هتيصعم
 دنع جرخ وهو « ىنثتسا ام الإ زوال « لصالا ىف اهنأ ىلا ةراشإ هيف ناف وللا نم زوجیام هلوقب یراخبلا هيلا نمر
 نمؤملا » لاق مقل ىنلا هب غلبي ةريره ىنأ نع جرعالا ,زع نالجع نب دمت قيرط نم ىواحطلاو هجام نباو ىئاسنلا
 سمآ كيلغ ناف زجعت الو  كعفنبام ىلع صرحأ . ريخ لك ىفو « فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ ىوقلا
 لاق : لاق ئازلا ظفلو هجام نبا ظفل « ناطيشلا لمع حتفت وللا ناف وللاو كايإو « هللا ءاش امو هللا ردق لقف

 «ءصرحا » ظفلي هجولا اذه نم ىربطلا هجرخأو ءوللاو كاباو ءاش اموو لاق هنأ الإ ءاوس قابلاو لِي هللا لوسد ٠

 « لعف ءاش امو هللا ردق نكلو « اذكو اذك تلعف ىنا ول لقت الف ءىش كباصأ ناف , لاقو . هلبقام رکذپ مو خلا

 نيبو هنيب لخداف نالجع نبا نع ناماس نب ليضف قيرط نم ىربطلاو اسلا هجرخأو « ناطيشلا حاتفم ول ناف
 نب ليضف ىئاسنلا لاق « عنص ءاش امو هللا ردق لقف » هيفو « بحأو ريخ ىوق نمؤم , هظفل و « دانرلا ابأ جرعالا
 لخدأف نالجع نبا نع كرابلا نب هللا دبع قيرط نم ىواحطلاو ىربطلاو ىنا الا هجرخأو « ىؤقب سیل ناماس

 هجرخأو « عنص ءاش امو , لاقو « لضفأو , لاق نكل « لوألاك ئاسنلا ظفل و ناثع نب ةعيبر جرعالا نيبو هنيب
 اذكو « ةعيبر رع نالجع نبا نع هل ىظفحو ةعببر نم هتعمس : لاق ةعيبر نع كرابملا نبا نع رخآ هجو نم
 دبع قیرط نم اضبآ ةثالثلا هاور مث ةعيب ر نم هعمس اغاو جرعالا نع نالجع نبا هسلد : لاقو ىواحطلا جرا
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 ظفل و نالجع نب دم لدب جرعالا نع ناسبح نب ىح نب دم نع : لاقف « نامع نب ةعيبر نع سيردإ نب هللا

 یا ول لقت الف ءیش كباصأ اذإو « زجعت الو هتلب نعتساو كمفنيام ىلع صرحأ ه هيفو « ريخ لك ىفو و اسلا
 لسم اهجرخأ دقو « ثيدحلا اذه قرط حصأ قيرطلا هذهو « لعف ءاش امو هللا ردق لق نكلو « اذكو اذک تاعف

 ىف نالجع نبا ىلع فالتخالا لجأ نم قرطلا ةيقب جرخي مو اهاع رصتقاو ءاضيأ سيردا نب هللا دبع قيرط نم

 « سيردأ نباك ظفاح كرابملا نبا ناف « نالجع نبا رمو نابح نبا نم هعمس ةعيبر نوكي نأ لمتح و « هدنس

 ثيداحألا نم درو ام نیو ىبنلا اذه نيب عمجا قیرط یربطلا لاق . دیدشتلاب » وللا » ظفل ةياورلا هذه ىف سیلو

 اذك تلعف لأ ول عقب مل ءىشل لقت ال : ىنعملاف < عقب مل ىذلا لعفلاب مزجلاب صوصخم ىبنلا نأ «زارمما ىلع ةلادلا

 اذإ ام ىلع لوم ءول » لوق نم درو امو « ىلاعت هللا ةئيشم طرش كسفن ىف رمضم ريغ كلذ متحتب ايضاق عقول

 ول » راغلا ىف ركب نأ لوقك وهو « هتدارإو هللا ةئيشمب الا ءىش 2 عقبال هنأ وهو روكذملا طرشلاب انقوم هلئاق ناک

 « هريغ وأ ىمعب امنع م راصوأ فرصي نأ ىلع رداق هللا نأ هنقدت 5 كلذب مزج ءانرصبال همدق عفر مدحأ نأ

 ىهتنا « ىلاعت هللا ةئيشمب الإ اهورصی مل مبمادقأ اوعفر ول مهنأب نقوم وهو ةرهاظلا ةداعلا کح ىلع ىرج نکل

 ءالولو ول» لامعتسا زوج هنأ ثیداحالا نم بابلا ىف هركذ امو ىراخبلا ةجرت نم مهفي ىذلا ضایع لاقو . اصخلم

 امو « لاقتسالل وه ام الا بابلا ىف لخدي مل هنوکسل ول باب نم وهو هريغ دوجول هلعف ام لابقتسالل نوکی امف

 وه امنا ىهنلاو : لاق . قیاسلا ردقلاو بيغلا ۳ ضارتعا هيفام وأ یضقنلاو یضالا فالخ « نقيتم حي قح وه

 هناو « ىلاعت هللا ةّئيشم ىلا كلذ در نم امأف « امطق هباصأ ام هبص مل كلذ لعف ول هناو اتح كلذ ادقتعم لاق ثيح

 .ىهت هنکل مرو هرهاظ لع يلا نأ تردا مم ف یدنع ینلاو لاق اذه نم سيف عقو ام كلذ دارآ نا نأ الول

 « ناطيشلا هه سوسوف ردقلا ةضراعم باقلا ىف قلي ىأ ۾ ناطیشلا لمع حتفت ول ناف » هلوق هيلع لدب وا 1 هب زن

 . « تدهآ ام تربدتسا ام ىرمأ نم تابقتسا ول , هلوق لثم یضاسلا ىف ول لابعتسا نم ءاج هنأب یو ونلا ًاليقعتو

 ۱ رذعتم وه ام وأ هللا ةعاط نم تاف ام ىلع افسأت هلاق نم امأو < هيف ةدئاف ال مف كلذ قالطا نع ىا نأ رهاظلاف

 « مهفملا » ىف ىطرقلا لاقو « ثيداحألا ىف دوجوملا لابعتسالا رثكأ لمح هيلعو « هب سأب الف اذه وو هنم هيلع

 ردق ا ىضرلاو هللا مال مياستلا رودقملا عوقو دعب نيعتب ىذلا نأ لسم هجرخأ ىذلا ثيدحلا نم دارملا

 سواسو هتءاج ءاذك ناكل اذک تاعف ىنأ ول لاقف كلذ نم ةناف اف ركف اذإ هتاف « تاف امل تافتلالا نع ضارعالاو

 نراطيشثلا لمع وه اذهو « ريداقملا قباس ريبدتلا موتب ضراعيف « نارسخلا ىلا ىضفي ىتح هب لارت الف ناطيشلا

 دق ذا اةلطم ولب قطنلا كرت دارلا سيلو « ناطيشلا لمع حتفت ول ناف ول لقت الف » هلوقب هبابسأ ىطاعت نع ىهملا

 عم « ردقلل ةضراعم تقاطأ اذا ايف وه امن [قالطإ نع ىهنلا لح نكلو < ثيداحأ ةدع ىف اهم لِ ىنلا قطن

 ىف ةدئاف هب قلعتي نأ ةبج ىلع عناملاب بخآ اذا ام ال « رودقلا فالخ عقول عفترا ول منالا كلذ نأ داقتعا

 ركذو ٠ ميرحت ىلا یضفیام الو ناطيشلا لمعل حتف هيف سيلو « هقالطإ زاوج ىف فلتخال اذه لثم ناف لبقتسملا

 كل لاو ىناثلاو لوآلا ثيدحلا لوآلا نف الواب امضعب ىفو واب قطنلا ابضعب ىف ثيداحأ ةعست بابلا اذه ىف فنصملا

 ركذ لاق دمحم نب مساقلا ثيدح :لوآلا ثيدحلا عباسلاو سماخلاو عبارلا : ىناثلا نمو عساتلاو نماثلاو سداسلاو

 تنك ول هيلي هلوق هنم دارااو « ناعللا باتك » ىف ىفوتسم هحرش مدقت دقو ثيدحلا « نينعالتاا سابع نا



 ۳۳۹ ۷۲۹۵ - ۷۲۳۹ ثيدحلا

 « نایفسو » ىنيدملا نب هللا دبع نبا وه ( ىلع انثدح ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا . ثيدحلا « ةنيب يذب ًادحأ اجار

 ىف نئملا حرش مدقت ( لو لا مءا) هلوق ٠ جابر يأ نا وه .ءاطعوو رايد نبا وه « ورم دو ةئيبع نبا وه

 سابع نبأ نع ءاطع نع جرج نبا ةياور نمو « لس ءاطع نع ورع ةياور نم وهو قوتسم « ةالصلا باتك م

 « قلعع سولو روکذلا دنسااب لوصوم وهو < خلا ءاطع نع جرج نبا لاق : لئاقلا رهو نایفس هئيب اك ۽ دنسم

 « ءاطع نع وربع انشد : لاق نايفس نع هج رخ هناف « ىندملا نب ىلع قايس نم حضوأ هدم ىف هل ىدرخلا قایسو

 ثدح امير نایفس ناك : ىديلا لاق مث ثيدحلا قاسف « سابع نبا نع ءاطع نع جرج نبا هانگدحو نايفس لاق

 اذهب ربغأ تعم وأ انثدح : لاقف را هيف ركذ اذإف « سابع نبا نع هجردأف عرج ناو ورع نع ثيدحلا اذه

 انه ىلع هاور دقو : تلق . الوصوم سابع نبا نع ءاطع نع خرج نبا نعو السم ءاطع نع وربع نع ىنعي

 هسأر لاقف وربع امأ لاق ثيح اضيأ امهنع نتلا قاس ليص: هيف دازو « هج ردب لف هلصف كلذ عمو ةنعنعلاب

 ملسم نب دمح نأ ديري خلا رذنملا نب مهارا لاق« : هلوقو ءخلا « هقش نع ءاملا حسم ؛ جرج نبا لاقو « رطقب

 حرمت فااخ وهو « هيف سابع نا ركذي الوصوم ءاطع نع رانيد نا وهو « وري نع هاور ىئاطلا وهو

 فوصوم وهو « قئاطلا ماهوأ نم دمي اذرف سابع نبا هيف سيل ءاطع نع هثيدح نأب وربع نع ةئيبع نب نايفس

 نايفس نع هب ثدح نم ةلج نم نأ ركذو « اذكه هنع نجر نم ىليءامسالا هثيد- لصو دقو ظفحلا ه لا

 رابعو ميحرلا درع نب ةديع ناو « میخ وأو یا ةع نب دحأو داج نب ىلعالا دبع : ید لاق اک اجردم

 دبع مو نم دشأ كلذ ىف امهوف سابع نبا هيف اركذو ورع قيرط ىلع ارصتقاف نايفس نع هايور نسحلا نبا

 یناسفلا هجرخأ كلذكو : تلق . باوصلا ىلع الصفم ةنيبع نبا نع نيمضوم ىف هاور رع ىبأ نبا ناو . ىلعألا

 منمال ىتمأ ىلع قشأ نأ الول , ةريره نأ ثيدح : غااثلا ثددحلا . الصفم نايفس نع روصنم نب دمع نع

 هيسأو « جرعالا وهو نمحرلا دبع نع « یرصلا وهو ةعيبر نب رفعج ةياور نم ارصتخم هركذ اذكه « كاوسلاب

 هذه ىف عقو ىذلا وه ردقلا اذه نأ ىلع لدف ۽ كانه ام لع دز لو هيبأ نع ثلا نإ بيعش ةياور ىف ليعامسالا

 دحأ دنع قيرطلا هذه ىف ةدايزلا هذه رأ ملو« ةالص لك دنع » هيف دازف « فارطالا » ىف ىزملا هدروآ دقو . قيرطلا

 هبسفو « ةعملا باتك و ىف هدروأ « جرعألا نع دانزلا نأ نع كلام ةياور ىف یراخبلا دنع تم اماو ابجرخأ نم

 نم دنع ظفلب ملم دنع تبثو « دنع و لدب عم هيف ءدنعو « اضيأ هيلع بقعتي امم وهو ةعمجا ديق يغب ةالصلا ىلا ىزملا

 انه عقو : هيبذت . دخلا هللو كانه یفوتسم ننملا اذه ىلع مالكلا مدقت دقو « دانزلا ىلأ نع ةنييع نب نايفس ةياور

 اذه ركذ هريغ دنع عقوام باوصلاو . أطخ وهو ؛ سذأ نع تباث نع ةريذملا نب ناملس هعبات : ىناغصلا ةخسف ىف

 ديمح قيرط نم ركذ « لاصولا نع ىهنلا ف د سنأ ثيدح : عبارلا ثيدحلا . هبقع روكذملا سنأ ثيدح بقع

 ةريغملا نب ناملس هعبات » هلوقو « مايصلا باتك و ىف فوتسم هح رش مدقت دقو « سنأ نع تباث نع ليوطلا وهو

 « دیح نب دبع دنسم ىف ولعب انل عقوو ه ةريغملا نب ناملس نع رضالا ىلأ قيرط نم لسم هلصو . خلا « تباث نع

 الول » ثيدحل ةقلعم ىرخأ قيرط هنأك راصف سنأ نع ديح ثيدح ىلع اقباس ةمرك ةياور ىف قيلعتلا اذه عقوو

 يأ ثيدح : سماخلا ثيدحلا «نيقابلا ةياور ىف عقو انه هتوبث باوصلاو « شحاف طلغ وهو « قشأ نأ
 8 اضيأ » مايصلا ١» ىف نوتسم هر مدقت دقو ٠ تيدحلا ff“ لعاو اور نأ ارو لو و هيفو ىلا ف ةريره



 ىنقلا باتك 4 ا

 ةروكذملا هم رط و رصف ھا ىمهفلا رفاسم نا ی 6 دلاخ نب نمرلا دبع ی دح « ثميللا لاقو دنيسأا ق هلوقو

 ميجلا حتفب ردجلا ىف ةشئاع ثيدح : سداسلا ثيدحلا . هنع خاص ىبأ قيرط نم هدئاوف ضعب ىف یطقرادلا ابلصو
 هنم دارااو . قوتسم « جحلا باتك » ىف هحرش مدقت دقو ميجا نوکسو ةلمملا رسکب رجحلا دارملاو لادلا نوكسو

 فوذح عقو اذك « تيبلا ىف ردجلا لخدأ نا مهبواق ركذت نأ فاخأو ةيلهاجلاب دبع ثيدح كموق نأ الولو انه
 ,راصنالا نم أرما تنکل ةرجهلا الول ١ ةريره يبأ ثيدح : عباسلا ثيدحلا . « تلعفا , هريدقتو باوجلا
 دوز نب هللا دبع ثيدح حرش دنع نيذح ةوزغ ىف هحرش مدقت دقو « ا وأ ًايداو سانلا كلس ولو » هيفو ثيدحلا

 الئاق اقلعم ارصتخم هدروأ كلذ ضءب ىف سنأ ثيدح : مساتلا ثيذحلا . نماثلا ثيدحلا وهو « هدعب انه روكذملا
 وأ راصنالا ىداو تكلسل يعش وأ ًايداو سانلا كلاس ول » هلوق ىف ىنعي ؛ بعشلا ىف سنأ نع حايتلا وبأ هعبات
 « هيلع مالكلا عم هيلإ راشلا ديز نب هللا دبع ثيدح دعب اضرأ نيج ةوزغ ىف الوصوم مدقت دقو « مهبعش

 نا اشداحأ و ةجرتلاب یراخبلا دوصقم ریبکسلا كسلا لاق . دملا هلو راصنالا بقانم ىف كلذ نم ءىش مدقتو
 «ءضيعبتلا» ىلإ راشأف « وللا نم , هل وق نم كلذ ذخ وب صوص ءىش ىف هركي امن و « قالطالا ىلع هركي ال ولب قطنلا
 نأ هبنل یلاعت هللا لوق لد « وللاو كاباو » ثيدح ركذ دعب یواحطلا لاق اذلو ةحيحصلا تیداحالا ىف اهدوروو
 رخالا ثيدحلا ىف هلوقو « تربدتسا ام یرمآ نم تبلقتسا ول ه مع هلوقو + بيغلا لعأ تنك ولو إ لوقي
 ءایشالا لك ىف ةهوركم تسول « ول » نا ىلع « لمعام لثم تلمعل انالف ىتآ ام لثم ىناتآ هللا نأ ول لوقي لجرو »
 جایی ام ىلع € کت ویب ىف متتك ول اپ هلوقب مهيلع هدرو “ب ءىث سالا نم انل ناك ول إب نيققانملا نع ىلاعت هلوق لدو
 نا فسلع ولو هلوق نودیرب ءولو كايإو وللا رذحا لوقتف « هنم رذحتو وللا مذت برعلا اندجوو ه لاق كلذ نم
 نكي مل كأطخأ امو كئطخيل نكي مل كباصأ ام نا ملعت نأ : ردقلاب ناميالا , نابلس ثيدح ىفو , هتلمعل ريخ اذه
 هلوق نارتقا تلمأت دقو : ىكبسلا لاق . اذك ناكسل ىأ اذک تاعف ول كباصأ ءیشل نلوقت الو  كبيصل
 ىف امهدحآ : ناعون یهو ةمومذملا ول لع ىلا ةراشالا تدجوف « وللاو كاياو » هلوقب « كعفتيام ىلع صرحا »
 عم « اذك تلعفل ادوجوم ناك اذك نأ ول و لوقت الف« رخآ ءیث دقف لجال كري الف انكم ريخلا لعف مادام لاخلا
 الف ايندلا رومأ نم رمأ هتاف نم ىناثلاو هتاوف مدع ىلع صرعو ريخلا لعفي لب « كاذ دجوي مل ولو هلعف ىلع هتردق
 كاردتسا نع هب لغتشيو اًميش ىنغيال رست ليجعتو ريداقالا ىلع ضارتعالا نم كلذ ىف امل هيلع فولتلاب هسفن لغشي

 حبقأ وهو ردقلا ىلع ضارعالا ىلا ىضاملا ىف لؤي امفو طيرفتلا ىلا لاحلا ىف لؤي امف عجار مذلاف « ىدحي هلعل ام
 ملعن ول ) مهوقد € عم انجرخل انعطتسا ول اإل نيقفانملا لوق لثم < حیقآ وف بذکلا هيلا مضنا ناف « لوالا نم
 هل وقک ىلاعت هللا مالک نم یا ول نم نارقلا ینام لک و لاق مث € اولتق ام ان وعاطأ ول موق اذک و € عانعبتال الاتق
 ىلا امأو « هب ملاع ىلاعت هال حي وبف امهوحنو < ةديشم جورب ىف متلك ولو )۰6 مكتوب ىف متنك ول لق )ل ىلاعت
 ول باتكلا لهأ نم ریثک دو ۷ ىلاعت هلوقك امومذم ابقلعتم ناك نأ الا ةيردصملا الو اهيف مالكلا سيلف طب رال
 اصخلم ىهتنا ٠ هفالخ عقو هودو ىذلا نال € ارافك {sile دعب نم منودرپ



 ثيردحلا ٩:۷۲ - ۷۲۵۰ ۲۳۱

 داحآلا رابخأ باتك ۵
 . ماكحالاو ضئارفلاو موصلاو ةالصلار ندألا ىف قودصلا دحاولا ربخ .ةزاجإ ىف ءاج ام ساپ - ۱

 م ماما مهلا اومجر اذإ مهموق اورذنیل و نیا ىف اوهقفتول ”ةفئئط مهنم ةقرف "لك نم رف الولف ) ىلامت هلل لرقو
 الخد نالجر لئتفا ولف ( اولعتنا نينمؤألا نم ٍناةفئط نإر ل ىلامت هلوقل ةفئاط لجرلا یبسیاو . ( نوراذح

 دحا و دعب ًادحاو هءارسأ يا دلا تعب فيكو . 4 اونّينف أبن ”قساف کءاج نإ ) 'ىلاعت لوقو . ةيآلا 'ىنعم ىف

 ةّمّدلا ىلإ 7 دار مهنم "دم اس ناف

 ثري وا نب كلام انثدحد ةبالق ىلأ نع "بوبأ ایدح باهولا دبع انثدح ىنثلل نب دم اش - ۰
 نظ اف « اةيقر لستم هللا لوسر ناکو « ةليل نيرشع هتدنع ايّقأف « نوب راقتم بش نحو الط ین انيتأ : لاق

 مون اوقف نا ىلإ اومجرا : لاق هانربخأف ان دم انكر نع اناس - انقتشا دق وأ  انلهأ انیپنشا ردق انآ

 "دالسا تدع اذه لنآ عرار او د اطا الو ابطحَ هایمآ "رک ذو - مو سو موملعو

 7 رک اکنزیلو کدحآ کل نو

 هک لا لوسر لاق : لاق دومسم نبا نع » ”نامع ىبأ نع یی نع ء یبح ن رعد اسم اشو د ۷

 ییلو کس عاق هينيو م ج ریل لولب - یداب لاق وأ - نذوب هناف وروحس نم لالبا ناذآ مدحأ ( نمک ال

 « نيئياجسلا هيعبصإ یح "دمو « اذكه لوقی 'ىتح - هیفک ی مجواذکه 17 نأ ؛رحفلا

 "دبع “تسمح » لاق رانی د نب هللا دبع انثدح سم نب زيزعلا "دبع انثدح ليعامسإ نب یموم اشو — ۷۲٤۸

 "نبا ىداني ىتح اوبرشاو اولكسف « لیلب ىداني“ الالب "نإ : لاق توي یناا نع امهنع هللا يضر رع نب ہللا

 ۱ «مونکم ما
 : لات هللا دبع نع» ةمقلع نع مهار نع محلا نع ةبعش اهث دح رع نب صفح اشو - ۹

 نيتدجس دجسف « ًاسخ ”تواص : اولاق ؟ كاذ امو : لاق ؟ ةالصلا ىف ديزأ : ليقف اسخ ربظلا كَم تل انب ىلص

 مسام د
 زا نا "لوسر نأ ةرير يأ ع 0 نع بويأ ن هه كلام یئ الح ”ليعامسإ ( شرو - ۰



 داحالا رابخآ باتك- ۵ ۳۳۲

 ؟ نیدیلا وذ قدصأ : لاقف ؟ تيسن مأ هلا لوسر اب ةالصلا تّرصق أ نيديلا رذ 4 لاقف « نیتنئا نم فرصنا

 لوطآ وأ هدوجس لثم دجس مک "رک م لس مث نی رخآ نيتك ر یلصف هلل هللا ”لوسر ماقف « معن ”سانلا لاقف
 « مفر مث هدوجس لثم دجسف "ربك من عفر مث

 ”سانلا انيب : لاق رم نب هللا دبع نع د رانيد نب هللا دبع نع "كلام ین دح لیهاما شرم - ۱

 "لیقتسب نأ ̂ ری دقو نآرف يللا يلع لز زنا دف هب هللا لوسر "نا : لاقف تو تو ةالص ىف ءابقب

 » ةكلا ىلإ اورادتساف ماشلا ىلإ مههوجو و تناكو ءاه وايقتساف ةبعكسلا

 ”لوسر مردق ال : لاق ماربلا نع قاحسإ یا نع ليئارسإ نع” ميكو ا دح یه ارم - ۲

 تبمکعلا ىلا هج وب نأ ؛بح ناكو « ارهش رشع ةعبس وأ رشع ةتس سردقأل تيب وح ىلع ةنيدلا هر هللا
 هعم ىلصو « ةبمکلا ون هج وف © اهاضرت لی كيل واف هما ىف كرجو باقا كر دق إل ىلاعت فا لزأف
 ةبمكسلا ىلإ هجو دق هنأو إب *یبلا عم ىلص هنأ دش وه لاقف راصنألا نم موق ىلع رف ج جر رس و

 ی ر مواوفر اف

 نب سنأ نع » ةحلط ىبأ نب هلا دبع نب یناحس| نع كلام ینئدح ةعّرق نب ی ید - ۳
 نم بارش بک ن ىلأو حا رطا ی ةديبع ابأو 'ىراصنألا ”ةحلط پآ قنا تنگ : لاق هنع هلا یر كلام

 رارجلا هذه ىلإ مف «”سنأ اب : ةحلط وبأ لاقف . تمرح دق رجلا "نإ : لاقف تآ مما « رمت وهو خيضفا
 تّرّسكنا یتح رلقسأپ اهبرضف انل سارومر ىلإ تمقف سنأ لاق . اهرسکاف

 ب ىنا نأ ةفيذح نع » الص نع قاحسإ ىبأ نع ةبعش انثدح برح نب "نابلس گریم - ۶
 ثب « لكك ىلا بامسأ اه فرشتا «نيمأ قح يآ الجر ڪيا “سمبال : نار لهأل لاق

 « ةديبع اب

 لاق هنع لا ىضر ٍسنأ نع » ةبالق ىبأ نع دلاخ نع ةبعش اين دح برح نب نابلس ا 0

 « ةديبع وبأ أ ةمألا هذه 'نيمأو "نیم زم لکا : هيوم یبلا

 نبا نع نيسح نب ديب نع ديعس نب یي نع ديز نب دام انت“ دح برح نب نابلس ارم - ۰۱
 اب هتينأ هنادبشو كيم هللا للوسر نع باغ اذإ راصنألا نم لجر ناكو : لاق منع هللا ضر رع نع » سابع

 « كي هللا لوسر نم نوکی اب ىلتأ دهشو بلا لوسر نع تبغ اذاو « تي لا لوسر نم نوکی



 ۳۳۳ ۷۲۵۷-۷۲۰۰ ثیدخا

 / ماع 7 7 8 جم ند م ۳ ۳
 دبع ي نع هدیبع نب دعس نع ديار نع همش الح ر دنع ان دح راشب نب لع شم — ۷۳

 « !مولخدا ۽ لاقو ران دوو « الدر مولع از تب 2 قا "نأ هنع هَل یر ىلع ن؛ » نهرا

 ول : !هولغدب نأ اودارأ نیل لاقف « هر ىذا اورکذف « ام م ان ر رف امل : خورخآ لافو « امولخدب نأ اودارأف

 » فورعلا ىف ةءاطلا اإ « ةيصمملا ىف ةءاط ال : نيرغألل لاقو . ةمايفلا مري ىلإ امف اولازي مل اهولغد
 و

E ۷۲۵۹ + VYoAبآمش نا نع خاص نع نآ انثدء مهاوا ی "بوقهی ا لح ربرح ی 'ريهز شم  

 ...0C هلل ىنلا ىلا امصتخا نياجر "نأ هاربخأ ىلا نب ديزو ةرره اأ نأ » هربخأ هلا دبع نب هلا یب "نأ
 ی

 دوعسم نب ةبتع نأ للا دبع ن هللا 27 ىنربخأ ”ىرهأرلا نع بيءش انريخأ نالا ف شرم — 6

 ىل ضفا هللا لوسر اب : لاقف بارعالا نم لجر ماف ذإ يل هللا لوسر دنع ”نمن اهب : لاق ةربره ابأ "نأ »

 لق : لب ىبلا هل لاقف « ی قذأو لا ناخب 4 ضقا « هلل لوسراب دم : لاقق هصخ ماقف « هقا باتكب

 « مجرلا ىنبا ىلع نأ ىنوريغَأف «وتاماب ىفزف  ربجألا فيسعلاو اذه ىلع افبع ناک ىنبا "نا : لاقف

 ىا ىلع اأو « مجرلا وثأرما ىلع نأ ىنيربخأف ءملا لهأ "تل مث ١ ةدبلور لا نم ذئاب هنم تيدا

 « اهوذرف مذلاو ةديل وا امآ « هلا باتكب اكسنيب “نيضفأل هرلب ىمفن ىذلاو : لاقف « ماع بيرغتو ةئام لج
 ناف« اذه ةأرما ىلع "دغاف - مسأ نم لج رز - سينأ اپ تنأ امأو . ماع بيرفتو رام "يلج هیلعف كنبا امأو

 « امج رف « تفرتهاف سین ابملع اددن . مة راف ثفترتعا

 ايف عقوف یفانصلا ةخسن ىف الا « باب د ظفلب عيمجا دسنع اذكه ( دحاولا رخ ةزاجإ ىف ءاجام باب ) هلوق
 هبو حضاو وهو « ماكحالا باتك و ةلمج نم هنأ ىضتقاف اهرخآ ىلا « ءاجام باب » لاق مث « داحالا رابخأ باتك و

 ىسباقلاو رذ ىل ةلمسبلا تطقس دقو بابلا اذه نع رخؤي وأ باتك ال باب لاقي نأ ىنَملا ىف لوألا نأ ربظي
 باوبأ ةلمج نم اذه نوکسب نأ لمتحيو « لیصالاو ةعرک ةياور ىف بابلا لبق انه تتبثو « ىناجرجلاو

 ةلمسبلا لبق خسنلا ضعب ىف عقوو « هيلع همدق باتکسلا ضب نم شب لعلف هتاقلعتم ةلمج نم هناف ماصتعالا

 انه « دحاولاب » و ةجح هناب لوفلاو هب لمعلا زاوج « ةزاجالاب » دارملاو ةدمعإ سيلو « دحاولا رخ بانک و
 ربخلا نا : لوقي نم ىلع هب درلا ةمجرتاا دصقو « رتاوتي ملام هب دارلاف نييلوصآلا حالطصا ىف امأو ةدحولا ةقيقح

 . رثكأ وأ ةعبرأ طرش نم ىلع درلا هنم مزارو « ةدارمثااك ريو ىح دحاو سخش نم رك هاور اذا الإ هب جتحال
 «هاهتنم ىلا ةثالث نع ةثالث هيوري نأ دحاولا رخ لوبق ىف طرتشا میضعب نا یدادنبلا روصنم وبأ ذاتسالا لقن دقف

 ىري مهنم لئاق لك نأكو . ىهتنا ةعبس نع ةعبس مهضعبو « ةسمخ نع ةسمخ مهضءبو « ةعبرأ نع ةعبرأ مهضعب طرتشاو

 نم ركذ ذاتسالا تافو « مهنيب طسوتمو داحآو رتاوتم ىلا را ميسقت ىري وأ « رتاوتلا ديفي روكذلا ددعلا نأ
 ىكابجلا ىلع ىبأ نع هريغو ىرزاملا هلقنو . ةلء1ا شب نع لوقنم وهو ةدابشثلا ىلع ةدابمشلاك نينثا نع نينثا طرتشا

 یرابلا عت ۴ ۱۳ ۰ م



 داحألا راخأ باتك ۹0 ۳۳۶

 مولع ىلع مالکلا ىف هتفخوآ اك مالا ىلع طلغ هنکسل و « نیخیشلا طرش هنأ یعدا هنأو هللا دبع ىنأ احلا لا بسنو

 اهثلاثف هلاح فرعي مل نم امأو « اقافتا هب جتحيال بوذكلا وهو هلباقف الاو هنم دبال ديق قودصلا هلوقو « ثيدحلا

 درفأو «صاخلا ىلع ماعلا فطع نم « موصلاو ةالصلاو ناذالا ىف , هلوق دعب « ضئارفلاو » هلوقو دضتعا نأزوجب

 ىف ه هربخ لوبقب دارملاو » تایداقتعالا ىف ال تايلمعلا ىف وه امنا لءيل ىنامركسلا لاق « اب ماتهالل ركذلاب ةثالثلا

 ةبجي مالعالا « ةالصلا » قو « تقولا كلذ ةالص تزا تقولا لوخد نمضت نذاف انت وم نك اذا هنأ « ناذالا

 نم « ضئارفلاو » هلوق دعب « ماكحالاو , هلوقو سمشلا بورغ وأ رج عولطب مالءالا « موصلا » یو ةلبقلا

 ةقرف لک نم رفن الولف ىلاعت هللا لوقو ) هلوق . ماکحالا نم درف ضئارفلا نال هنم صخآ ماع ىلع ماعلا فطع

 اهريغ ةياور ىف هلوقب دارلا وهو ( نورذع ال هلوق ىلا ةيآلا قايس ةيرك ةياور ىف عقو ( ةيآلا ةفئاط م

 نع لوقنم وهو « نيعم ددعب صتخ الو هقوف اف دحاولا لوانتي « ةنئاط , ظفل نأ ىلا هنم ريصم اذهو « بالا

 سابع نبا نعو « ةعبرأ ديز نباو ةمركعو ءاطع نعو « هريغو ىلعثلا هلقن دهاجبو یعخنلاک هريغو سابع نبا

 قاطأ اذك ةعبرأ "ةفئاطلا لقأ كلام نعو « ةرشع نسحلا نعو « ةثالث یرهرلا نعو « نيعيرأ ىلإ ةعرأ نم اضأ

 دحاولاوعمجا اهب دار ةفئاط ظفل : بغارلا لاقو ةسمخ ةعب ر نعو ؛ فازلا مجر رضع نميف هلاق اما كلامو نيتلا نبا

 لاقو « دحاولا ىلع قاطأو عا هب دار نأ حصإو « ةمالعو ةيوارك نوكي نأ حصيف دحاولا اب داريو « فئاط

 نأب بقعتو « نانا ابلقأو ةعامجاب رمشب ةفئاط ظفا نأب جاجرلا قحا وبآ هاوقو « ادعاصف نائما ةفئاطلا ءاطع

 امل لاقف رخآ هجو ىلع لوالا ةيالاب لالدتسالا مهضعب ررقو « ددعلا هيف نيعتي الف ءىشلا نم ةعطقلا ةنلا ىف ةفئاظلا

 قبيو دحاو رفني نم لقأف منم ةفئاطب رفنلا قلع دقو . ةثالث ةقرفلا لأ ناكو < ةقرف لك نم رفن الولف ل لاق

 لتتقا ولف « اولت:قا نينمؤملا نم ناتفئاط او : لاعت هلوقل ةفئاط لجرلا یمسو ) هلوق . سكعلابو نانثا

 ىعفاشلا هب ةجحلا ىلا هقبس لالدتسالا اذهو ( ةيالا ىنعم ىف الخد ) . « نالجرلا » ىنيمشكلا ةياور ىف ( نالجر

 نم كأ دارلا نأب رعشي هقايس نوكل  نینمزلا نم ةفئاط امیاذع دبشیلو آل هلوق كلذ عنمب الو دهاجب هلبقو

 ام ةلالدلا هجو ( اونيبتف أبني قساف مءاج نا هلوقو ) هلق . ادحاو الإ نوکستال ةفئاطلا نا لقن مل ان دحاو

 نآل لالقتسالل ال ىوقتلل دروي ليلدلا اذهو « دحاولا سخ لوبق نایضتقب امهناف ةفصلاو طرشلا ىوبقم نم ذخ ۳

 علم نم جتحاو « بابلا ىف ةروکذلا تیداحالابو یرخآ تایآب اضيأ ةمئالا جتحاو ميهافلاب لوقي الدق فلاخلا

 ةباحصلا لمع ایشاف عاش دقو « یونعلا رتاوتلاک عطقلا ديف اهعومب نأب بيجأو نظلا الإ ديفيال كلذ ناب

 اهب اولمع وأ اهريغب اولع مہلعل لاقي الو « لوبقلا ىلع منم قافتالا یضتقاف ريك ريغ نم دحاولا سخ نيعباتلاو

 . ابصوصخل ال اهروبظل اهب اولمعامت] مهنأب ابقایس نم لصاح ملعلا لوقن انال ص وصخ ءیشب ةصوصخ رابخآ اهنكل

 مالكلا رخاوأ ىف قايس ( ةنسلا ىلا در مهنم دحأ امس ناف دحاو دعب ادحاو هءارمآ لب ىنلا ثعب فیکو ) هلوق

 « لسرلا ثعب » هيف دازف ءدحاو دعب ادحاو لسرلاو ءارمالا نم ثول 2 ىا ناکام باب دحاولا سخ ىلع

 لاقف هرهاظ ىلع ینامرکلا هلحو « نيثوعبملا ددعتب املا ثوعبملا تابجلا ددعت « دحاو دعب ادحاو » هلوقب دارملاو

 لالدتسا وهو دحاو ربخ هنوكح نع كلذب جرخ الو « هوبس دنع قلا ىلا هدرب لوألا دعب رخالا ثعب ةدئاف

 هيلع هبن دقو « ينعم هلاسرا يف ناکام هلوبق فكي ۸ ول دحاولا ربخ نال قلم هلعف نم دحاولا ربخ توبثل ىوق
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 عح أما هللا رضن » ثيدحيو « نیحیحصاا ىف وهو « بئاغلا دماشلا غلبيل , ثيدحي هديأو هركذأ اکاضیآ ىمفاشلا
 كلذ وعلو ايتفلاو ةاكرلا ضرقل ناك اما ,هلاسرا نأب نيفاالا شعب ضرعاو « نسا ف رهو « هادأف اش دح یم
 نم رهتشي مل ول و ‹ كلذ ريغو ماکحالا غالباو ةاكزلا ضبق نم معال ءارمالا لاسراب لصاح ما ناف« ةراکم یهو
 لا « مهلع ضرف هللا نأ مهداءأف بانك لهأ موق ىلع مدقت كنا , هل هلرقو هل هرمأو لج نب ذامم ريمأت الا كلذ
 ريغ نم هيلع نودمتعیو هربخ نولبقيو مهلع مآ ىذلا ىلا نوکاحتب اوناک مهنم دلب لك لهأ نأب ةغاط رابخالاو

 لزنأ ام غلب لوسرلا اأ اي  لاعت هلوقب ةمئالا ضعب جتحاو كلذ نم نيثك بابلا اذه ثردا>أ ىفو « ةنيرق ىلا تافتلا
 رذعتل لومقم ريغ دحاولا نخ ناك ولو « ملت هءاع بجو ةءاك سانا ىلا الوسر نك هزا عم 4 كبر نم كيلا

 وهو مهلا رتاوتلا ددع لاسرا رذعت اذكو «اهافش سانلا عرج باطخ رذءتل ةدورذ لكلا ىلا ةعيرشلا غالبا
 ىذ رخ لوبق ىف هنقوتب دحاولا رخ در نم جتحاو « ىراخبلا م یعفاشاا هب جتحا ام ىلا مضني ذيج كاسم

 ىف رعو رک ىبأ فقوتبو « لقي مل لعلا ضراع اذا دحاو نخ لکو » هلع ضراع هتل هيف ةج> الو نيديلا
 ىف ١» یسوم أ رخ ىف ريع فةوتبو  ةبلسم نب دم امهم دیش ىت> « نينجلا ثاریم قو ةدجلا ىف » ةريغملا ییدح
 نأب بيجأو «ىحلا هاكبب تيملا بيذعت ىف » ربع نبا ريخ ىف ةشثاع فقوتبو « ديعس وبأ هل دبش ىح « ناذئتسالا
 دعب هعوجر هيلع ريع راکنا دنع سجا دروأ هناف یموم ىبأ ةصق ىف م بايترالا دنع ام مهنم عفو اإ كلذ

 اتك » ىف هلئالدب كاذ تضوآ دقو « هسفن نع كلذب عفد نوكي نأ ةيشخ تايئتسالا ربع داراف هدعوتو ثالثلا
 دزو ةرزاو رزت الو ىلاعت هلوقب تادتسا ثیح ةشئاع راكنا ىف اک ىعطقلا لیلدلا ةضراعم دنع امأو « ناذئتسالا

 كلذ نم كأ طرتشي نفالاو نينما نع نينثا نم ديال لوقي نم هب كتي نأ حصي امن] هلك اذهو ( یرخآ
 مدع لصالاو رتاوتلا ىلا كلذ لصي الو « طقف نينثا نم ربخلا اولبق مه هيلع ةجح ةشّناع لبق ركذ ام عيمج
 موي تام قلي ینلا » نأ ىف ةشئاع ربخ ركب وبأ لبق دقو « ىناثلا ىلا جيتحا ام ةدوجوم تناك ول ذا ةنيرقلا دوجو
 ثيدوت » ىف نايفس نب كاحضلا رخ لبقو « ءاوس عباصالا ةيد , نأ ىف مزح نب ورمع رخ رمع لبقو « نينثالا
 قو« سوجلا نم ةيزجلا ذخأ ىفو « نوعاطلا مآ » ف فوع نب نمحرلا دبع يخ لبقو « امج وز ةيد نم ةأرملا
 ةماقا و ىف ديعس ىلأ تخأ نانس تذب ةميرفلا رخ نامع ليقو « نيفخلا ىلع حسملا » ف صاقو ىنأ نب دعس بخ
 ءاكحالا غيلبتل ثعب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ رظنلا ثيح نمو . كلذ ريغ ىلا « اهب ىف ةافولا نع ةدمتعملا
 ردان هيف أطخلا عوقوو « ةبلاغ قودصلا خت نظلا ةباصإ ناو « اطايتحا هب لمعلا بجيف نکم دحاولا رخ قدصو
 اهدرجمب عطقلا ديفتال یهو ةدابشلاب لمعلا ىلع ماکح الا ىنبم ناو « ةردانلا ةدسفملا ةيشخ ةبلاغلا ةحلصملا كرتت الف
 “ف قفرأا لسغ بوجو ىف و هولبق مهنأب بقعتو « نآرقلا ىلع ادئاز هنم ناکام دحاولا رخ لبق نم ضءب در دقو

 كلذ اورسفو ىولبلا هب معت امب مهضعب هدرو « ةقرسلا باصنك و دحاولا رخ همومع لوصحو دئاز وهو « ءوضولا

 لكو « فاعرلاو ءقلابو ةالصلا ىف ةبقبقلاب ءوضولا باحياك , كلذ لثم ىف هب اول مهنأب بقعتو « رركتي ام
 اثدح نورشعو ناسا انه فنصملا هركذام ةلمجو . هيلا ةراشالاب انه تيفتكا هقفلا لوصأ ىف طوسم اذه
 لاقو < ميظع نزو نيتمجعمو ةلمبع شيشح نیا رغصم ةثلثمو ةلمبع ثريوحلا نب كلام ثيدح : لوالا ثيدحلا
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 اس تامو ةرصبلا نکس یزاجح ةنانک نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل نب دعس ىب نم رمحأ نزو ةمجعع ميشا نبا
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 وه «بويأو » ثلا ديجلا دبع نبا وه ( باهولا دبع ) هلوق . باوصاا ىلع نيسلا مدقتب نيعبسو عبرأ ةنس

 لدیام دعس نبا رک ذ دقو « دوفولا ةنس هيلع نيدفاو ىأ ( يقلي ىنلا انيتأ ) هلوق . نوب رب هلك دنسلاو ینایتخسا

 عسل ةنس بجر رش ىف كوبت تناكو كوبت ةوزغ لبق تناك روكذملا ثریرحا نإ كلام طهر ثيل ىنب ةدافو نأ ىلع

 « ةلوبكلا لوأ نايب مدقتو « ةلرركلا نود ناك نم وهو باش عج تاحتفو نيتدحومو ةمجمع ( ةببش ننو) هلوق

 هل دحاو ال ددع رفالاو «ىرق نم رفن فو ینلا تيتأ و ةالصلا ف ب هو ةياود قو« ماكحالا باتك د ف

 ددعت لاتحاب ىطرقلا عمجو « ىل بحاصو انأ و ةالصلا ىف ةماور ىف عقوو « ةرشع ىلا ةثالث نم رهو هظفل نم

 رفسلا ىف مل نذأ نيح مآ علا ىف ىلوآلاو « ددعتلا مدع لصالاو دحاو نيثيدحلا جرخ نال فيعض وهو ةدافولا

 ةدايز كاذ دافآو « اديكأت هب ماصرآ : شب امراء داعاف هعيدوت ىلا اداع هةيفرو لام لعلف ءاعيمج اوناک

 نم دواد یآ دنع عقو دف « هنم معأ ىف لب نسلا ىف ىأ ( نوبراقتم ) هلوق ۰ ةعاجلا هب دقعتتام لقأ ناب

 اف سو را E الو للا ف را انکو , ءاذحلا دلاخ نع دم ن به قیر

 لو ةءارقلا ىف ءاوتسالا لاح ىف لب أرفآلا ىلع هعدت دارملا سولف « نسألا مدق هنوك نع باوجلا ذخؤي دال

 اوبح و اعم اورجاهو اولمآ مال ةصقلا نم ةءارقلا ىف مزا وتسا ذخؤي لاقف ةدابزلا هذه ىنام ركاا رضحتنپ

 ذا مولا ىف توافتلل لس هلا ىف ءاوتسالا مزلتسيال كلذ نأب بقعتو : ذخالا ىف اووتساف ةليل نیرشعا ومزالو

 دنعو نبمج ولا ىلع ىراخبلا ةاور دنع كاذ تبث « فاق مث 9 ءاغبو نقاب (اقیقر) هلوق ٠ . ءاوتسالا ىلع صيصنتال

 « انیلهآ » ىنيمشثكلا ةياور ىف ( انلمآ انيهتشا ) هلوق ٠ انه دوصقملا ىنعملا ىف نابراقتم امو طقف نيفاقب سم ةاور

 ةالصلا ىف ةياور ىف عقوو « اففخم ةزمهلا حتفب لاهأ ىلع ارسكم عمجو « لهأ عمج وهو ءاي.ةدايزو ماللا رسكب

 منم لك لسهأب دارلاو « انلهأ ىلا انقوش ىأر الف ١ بيهو ةياور ىفو « انلهأ انیهتشا » لدب « انلهأ ىلا انقتشا د
 ( مكيلمأ ىلإ اومجدا ) هلوق ۰ نيروكذملا لأس مقلي ىنلا ىأ ماللا حتفب ( انلأس ) هلوق . كلذ نم معأ وأ هتجوز
 منم ناكف دفاولا رايتخاب ةنيدملاب ةماقالا تناكف ةكم حتفب تعطقنا دق تناك ةرجملا نآل عوجرلا ىف مهل نذأ امنإ

 « ىلا دض رمالا ةغيصإ ( مرو مو موملعو ) هلوق . هسيلا جاتحام عتب نأ دعب عجري نم مهنمو اهنكسي نم

 هنوكل ملعتلا ىلع رمالا فظعو « اقافتا هنع ىهن ام فالخ لعفب رمأ ءىثلا نع ىلا نال كلذ نم معأ هب دارملاو

 ةياور ىف عقوو . اذكو اذكو تاعاطلاب مورم لاقف ؟ معن اذام : لاق الماس نأك فانئتسا وه وأ هنم صخأ

 اذك نيمح ىف اذك ةالصو اذك نح ىف اذك ةالص اواصيلف مورم د ةعامالا ب باوبآ ىف مد 2 اک بوبآ نع ديز نب داح

 ثريوحملا نب كلام ثيدح ىف تاقوالا نايب قرطلا نم ءىش ىف رأ مو « بابلا ةياور ىف مهلا رومأملا كلذب فرعف

 « ربخلا ىوار ةبالق وأ وه اذه لئاق ( اظفحأ الو اهظف-أ ءايشأ ركذو ) هلوق . مدنع ابترپشل كلذ كرت هن أكف

 نمو ىأ ( ىلصأ ىنومتيأر ک اولصو ) لوق ‹ كشال ال عيونتلل وهو ءابظفحأ ال وأ , ىرخأ ةياور ىف عقوو
 تبسنو طف « اواصو ١ بيهو ةياوز ىف مدقت دقو ؛ اذه مقلي هلوق كلام نع ةبالق وب أ ابظفص ی لا ءامشالا ةلمج

 «بدالا باتک» ىف ةيلع نب ليعامسا ةياور ىف امات اضيأ مدقت دقو « انه عقو ىذلا وه هالك مامتو راصتخالا ىلا

 اواص » وهو « لوقلا اذه عم لعفلاب بوجولا ىلع ةريثك عضاوم ىف ءابقفلا نم ريثك لدتسا ديعلا قبقد نبا لاق

 ناك م اولصي نأب ةمالل باطخ هنأب رعشأ هقايسو هببس ركذ نع ادرفم ذخأ اذا اذهو لاق « ىلصأ نرمتبأر ا
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 ثريوحلا نب كلال عقو امنا باطخلا اذه نكل « ةالصلا ىف هلعف هنأ تبث لعف لك ىلع هب لالدتسالا ىوقيف « ىلص

 تبثی نأ طرشب ةمآلا عيمج محلا ىف مبكر اشي معن , هيلصي لب هوأر ىذلا هجولا ىلع ةالصلا اوعقوي نأب هباحصأ

 عوطقم كلذ ضعبو « ابجاو نوكيو رمالا تحت لخدب ىتح امئاد هب لدتسملا ءىثلا كلذ لعف ىلع 9 هرارمتسا

 الف « اهتفص ىلع ةالصلا عاقياب رمالا قلعت ىتلا تاولصلا كلت ىف هدوجو ىلع ليلد لدي مل ام امأو هيلع هرارمتساب

 ( ؟دحأ کل نذؤيلف ) هلوق « ابتقو لخد ىأ ( ةالصلا ترضح اذاف ) هلوق ٠ لعأ هللاو « هل رمالا لوانتب مكن

 ثيدحلا . ىلاعت هللا نوعب « ةمامالا باوبأ ١ ىفو «ناذالا باوبأ ىف هحرش رئاس مدقت دقو ةمجرتلا عضوم وه

 دنسلاو ىدهنلا وه «ناثع وأ د و ناخرط نب ناملس وه « ىميتلا » و ناطقلا ديعس نبأ وه ( یجب نع ) هلوق « ىناثل

 دقو « هيوار ناطقلا وه ىع , هيفك یح عمجو اذكه لوقب نأ رجفلا سیل و » هلوقو « نويرصإ دوعسم نبا ىلا هلك

 رجفلا سيل و » هيفو « ناملس ىلع ةيواعم نب ريهز قيرط نم ناذالا باوبأ نم رجفلا لبق « ناذالا باب ه ىف مدقت

 ةاورلا ناو « لوقلاب ةنورقملا ةراشالاب ةياورلا لصأ نأ كانه تنيبو « قوف ىلا هيعبصاب : لاقو اذکه لوقت نأ

 «هرو## نمو هيف هلوقو . ىلاعت هللا دمحت هح رش ىلع مالكلا كانه تيفوتساو ةراشالا ةياكح ىف اوفرصت ناملس ن

 « ليلب لالب ءادن ىف رمع نبا ثيدح : كلاثلا ثيدحلا . فيرحت وهو لادو ميحي « هد وج نم » خسنلا ضعب ىف عقو
 هتالص ىف دوعسم نبا رهو هللا دبع ثيدح : عبارلا ثيدحلا . اضيأ روکذلا بابلا ىف فوتسم هحرش مدقت دقر

 نبا وه ةمقاعو « ىعخنلا وه ميهار او « رغصم ةدحوم مث ةانثمب ةييتع نبا وه دنسلا ىف كحل او اس مب. تل

 و :أشام و لاقف اورراست لس نأ دعب هناو « مهتعاج كلذ لئاق نا مدقت « ةالصلا ىف ديزأ هل ليقف » هلوق و سيق

 ٠ كانه هثحایم رئاس تمدقت دقو « كاذب هل بطاخلا نييعت ىلع فقأ مو « ؟ ةالصلا ىف ديز له هللا لوسراب : اوت

 , ةعاج کاذب هل نيريخلا نآل هل مجرت امف رهاظب سيل سلا اذهو دحاولا سبل بوب : نيتلا نبا لاق . ىلاعت هللا دمحب

 نيديلا ىذ ةصق ىف ةريره ىلأ ثيدح : سماخا ثيدحلا . هدمب ىذلا ثيدحلا ىلع مالكلا ىف هیاوج ىقتأيسو « ىهتن'

 وذ قدصأ لاقف , هيفو « ةالصلا ترصقأ نیدیلا وذ هل لاقف » هيفو نيريس نبا وه دنسلا ىف دمو « وبسلا د وج ىف

 ىف هلبق ىذلاو ثيدحلا اذه داريا هجوو . اضيأ وبسلا دو# باوبأ ىف 0 مدقت دقو « معن سانلا لاقف نيديلا

 كلذلف « هسفن لعف ضراع هنال دحاو رخ هوبسإ رابخالا ىف عاق 1 اما رام لر هنأ ىلع هييلتلا دحاولا رخ ةزاجا

 ىلع اذهو مک هورخأ ابايق ىلا ةصقلا قو « مرا عجر هقددب ريففلا مجلا را الف « نيديلا ىذ ةصق ىف میفتسا

 دروآ كاذلو « ىراخبلا ىأر وهو هدنع ملعلا هربسخ ديفي نم رابخآ ىلا وپسلا ىف مامالا عوجر یرب نم ةقيرط

 مل یامرکلا لاقو « هللا دنع لعلاو لحنا اذه ىف هداریا جت الف رک ذت هنأ ىلع رمالا لمحت نم فالخ انه نيريخلا

 ىلا تبثتسا امنا هريغ لاقو ‹ نئارقلا نم هنح ام بيس معلا ديقي راص دق نک نإو دحاولا ربخ هنوك نع جرخي

 اهلا هلع رخو مود هظفح دعیتساف « مهت تک عم ر ؟ذ اع هعم لبص نم نود درفنا هنال نيديلا ىذ ربخ ىف رم

 هحرش مدقت دقو «ةليقلا ليو » ىف رمع نا ثيدح : سداسلا ثيدحلا . اةلطم دحاولا رخ در كلذ نم مزاي الو

 اوناک نيذلا ةباحصلا نآل ةرهاظ دحاولا رخ لمعلاب هنم ةجملاو « ةالصلا باتك , لئاوأ ىف ةلبقلا لابقتسا باوبآ ىف

 هريخ اوقدصف ةبعكسلا ليقتسي نأ رمأ متلي ینلا نا مه لاق ىذلا ربخم هنع اولوحت سدقلا تيب ةبج ىلا نواصي

 ضرتعاو« اهلبق ىلا نم سعكلا ىلع ةيناع یهو < ةکلا ةبج لا ةيماش یهو « سدقملا تيب ةبج نع موت ق هب أوامعو
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 ثحبلاو هب هئاعد ررکتل كلذ عوقو مي ىنلا باقت را ةنيرق نم منع ال هقدصب معلا ممدافأروكذملا رخ نأب مهضعب
 ةحص ىف ینک دحاولا ريخ ىلع اودمتعا مهنأ لس اذا ةنأ باوجلاو « ةئيرقلا نع درجت اذا دحاولا ريخ ىف وه امنا
 هب جاجتحالا حصيف هيلع اقفتم ةنيرقلاب فوفحا ربخلاب لمعلا سياف اضيأو « ةنيرقلا مدع لصالاو هب جاجتحالا
 ثيدحلا .رتاوتي ملام نظلا الا ديفيال دحاولا ربخ نا لاقو  عطقلا طرتشا نم اذكو ؛ قلطأو ددعلا طرتشا نم ىلع
 لابقتسا باوبأ ىفو « معلا باتك , ىف هحرش مدقت دقو « اضيأ ةلبقلا ليوحت ىف بزاع نب ءاربلا ثيدح : عباسلا
 ىراخبلا خيش « ىحو » « هما فرعي مل ليوحتلاب ءاربلا ثيدح ىف ربخأ ىذلا نأ حجارلا نأ كانه تنيب و ًاضيأ ةلبقلا
 . روكذملا ليئارسا دج وهو یعییسلا وه « قحا وبأو د « سنوي نبا وه « ليئارساو » « ىخلبلا یسوم نبا وه هيف
 : لاقف تآ مهءاخ  هيفو «ثيدحلا « حارجلا نب ةديبع ابأو ةحلط ابأ قسأ تنك » سنأ ثيدح : نماثلا ثيدحلا
 ةلمج نم تو مسي مل روكذملا ىتألا نأو « ةيرشالا باتک ه ىف فوتسم هحرش مدقت دقو « تمرح دق را نا
 دحاولا ريخ لوبق ىف ةيوق ةجح وهو « لجرلا ريخ دعب اهوءجار الو اهنع اولأس ام هللاوف , هقرط ضعب ىف درو ام
 : عساتلا ثيدحلا . كلذ ىضتقمب لمعلاو هرعت ىلع هلجأ نم اومدقأ ىتح احابم ناك ىذلا ءىثلا خسن هب اوتبثأ ما

 ءالعلا ابأ ىتكيرفز نبا وه ماللا فيفختو ةلمهملا رسكب ةلص هخيشو یمییسلا وه دنسلا ىف قحسا وبأو ةفيذح ثيدح
 « هحرش عم ىزانملا رخاوأ ىف هنايب مدقت ( نارجن لمال لاق ) هلوق . ةفيذح طهر نم ةدحوملاب ىسبع ینوک
 :: رشاعلا ثيدحلا . روكذملا فصولا ببسب امف اوبغرو اهلا اوعلطت ىأ ةلمبم دعب ةمجعم « فرشتسا ه هلوقو
 نم لجر ناك » رع ثيدح : رشع ىداحلا ثيدحلا. هلبق ىذلا عم اضيأ مدقت « نيمأ ةمأ لكل د سنأ ثودح

 ةروس ریسفت ىف هماتب هقاس ثيدح نم فرط انه روکذاا ردقلاو « معلا باتك , ىف هسا نایب مدقت « راصنالا
 ىلهتسملاو ىنيمششكلا ةياور ىف « دهشو تبغ اذاو ه هلوقو « دحاولا صخشلا ربخ لبقي ناك رمع نأ هنم دافتسيو ميرحتلا

 عباتو بحاص لك نأ دحاولا ربخ لوبقل ءاملعلا ضعب لقن دقو < يب ىنلا دنع نوكي ام رضح ىأ « هدبش وه
 هب هربخآ اب لمعيال نأ منم دحأ هيلع طرتشي مل هنأ سنا نم اهيف هدنع امب لئاسلا ربخأف نيدلا ىف ةلزان نع لمس

 رکنی الو هاضتقم لمعيف هدنع امب هربخم مهنم لك ناك لب « فاوکسلا لاس نأ نع الضف « هريغ لأسي ىتح كلذ نم
 رماد ) هلوق « ىلع ثيدح رشع ىناثلا ثيدحلا . دحاولا ربذ لمعلا بوجو ىلع مهتافتا ىلع لدف « كلذ هيلع

 بوجو ىف لوقلا مدقتو « ىزانملا » رخاوأ ىف فوتسم هحرش مدقت دقو « ةفاذح نب هللا دبع وه ( الجر مهيلع
 ةياور ىف « ةيصعملا ىف ةعاط ال , هيف هلوقو . « ماكحالا » لئاوأ ىف ةيصعم هيف اف ال « ةعاط هيف امف ريمألا ةعاط
 هل بوبام هيف سيل لاقف نيتلا نبا ىل ع ةمجرتلل ثيدحلا اذه ةقباطم تيفشو « ةيدعم ىف د ىنييمشكلا
 رشع كلاما ثيدحلا . دارملا متي هبو كلذ ريغ ىف هل نيعيطم اوناك مهكسل : تاق . رانلا لوخد ىف هوعيطي مل مال

 ةياور نمو ناسيك نبا وهو « خاص , ةياور نم هدروأ « فيسعلا ةصق » ىف دلاخ نب ديزو ةريره ىلأ ثیدح

 نب دعس نب ميهاربا نبا وه لوألا دنسلا ىف « ميهاربا نب بوقمیو » ىرهزلا نع امهالک ةزح ىنأ نبا وهو « ةبعش د
 فيسعلاو » لاق ىذلا هيف تش و , نيبراخنا باتك و ىف فوتسم هحرش مدقت دقو « فوع نب ن+>رلا دبع ن ميهاربا

 « نآرقلا ىلع ادئاز ناك اذا دحاولا ريخ در نم ىلع درلا ىف ملا نبا لاق قيرطلا هذه ىف جردم هنأو « ريجألا
 نأ اهيناث «ةلدالا دراوت نم نوكيف هجو لك نم هقفاوت نأ اهدحأ هجوأ ةثالث ىلع نآرقلا عم ةنسلا : هصخلم ام
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 نم أدتبم اکح نوكي ثلاثلا اذهو « نآرقلا هنع تكس مح ىلع ةلاد نوكت نأ اهثلاث , نآرقلاب ديرأ ال انايب نوكت
 ىلاعت لاق دقو « ةصاح ةعاط هل كت مل ؛نآرقلا قفاو امف الا عاطيال مب ىنلا ناك ولو هيف هتعاط بجتف قب ىنلا
 ارتاوتم ناك نا الإ نآرقلا ىلع دئازلا محلا لبقبال هنا «لاق نم ضقانت دقو ( هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم )
 طرشلا رايخو « ةعاضرلاب بسنلا نم مرحي ام ميرحتو «اهتلاخو اه ىلع ةأرملا ميرحتب اولاق دقف . اروپشم وأ

 ةالصلاو موصلا نم ضئاحلا عنمو «تقنع اذإ ةمآلا رييختو ة.ا ثاريمو « رضحلا ىف نهرلاو ةعفشلاو

 ءوضولا زيو#و « ةافولا نع ةدتعملا دادحإ بوجوو « ناضمر ىف مءافد وهو عماج نم ىلع ةرافكلا بوجوو

 ءاربتساو « تنبلا عم سدسلا نبالا تفب ثبروتو « مارد ةرشع قادصلا لقأ نأو رتولا باحياو « رةلا ذيبفب
 لجر عطقو « سوجيا نم ةيزجلا ذخأو « دلولاب دلاولا داقب الو « نوثراوتي مآلا ىنب نابعآ نأو « ةضيح ةيبسملا
 لوطي ام اهريغو « ءىلاكلاب ءىلاكلا عيب نع ىهنلاو « لامدنالا لبق حرجلا نم صاصتقالا كرتو « ةيناثلا ف قراسلا
 كلذ ىف مهو ماسقآ ةثالث ىلا اهومسق مهنكلو تباث ريغ اهضعبو تباث اهضعب و داحأ اپلک تیداحالا هذهو « هحرش
 قيفوتلا هللابو « هقفلا لوصأ اهطسب لعو « ابحرش لوطي لیصافت

 0 هادحو ةعيلط ریز ین تیپ ۰ س اه - ۲

 : لاق هللا دبع نب رباج تمم لاق » ردکنلا نبا انثدح "نایغ- انثدح هللا دبع نب ىلع اشو - ۰۱ 8
 ,بدقناف مهم دن ۰ ريب نا بدتناف مد ۶ « ریپ لا بادساف ؛ قدما موي "سانا لک والا بدت

 <: بويأ 4 لاقو ردكتلل نبا نم هتظفح ”نايفس لاق . ريب یراوعو ی راو ی لک : لاق ريب زا

 24 اراج تمم : سلجلا اذ ىف لاقف « راج نع مدع نأ مهبجمپ ٌموقلا ناف « رباج نع مدح ركب ايأ اي

 هنم هتفف-اذک : لاق» «« ةظررق مو. » لوفي یروثا "ناف : نایفسا تاق . ارباج تم : ثیداحأ نيب ”عباتتف

 « نایفس مستو «دحاو"موب وه : "نایفس لاق . « قدنطا موي » "سلاج كنآ اک
 ةزاجا نم رشع عبارلا ثيدحلا وهو رباج ثيدح هيف رکذ ( هدحو ةعيلط ريبزلا رم ینا ثعب باب ) هلوق

 «بويأ هل لاقو » ادم ىنعي « ردکنلا نبأ , نم هتظفح هلوقو « دابجلا باتک » ىف هحرش مدقت دقو ۽ دحاولا ربخ
 نب ركب وبأ هل لاقي رخآ خأ هلو هللا دبع ابأ اأ ىنكيو ردکناا نب دمت ةيلك یه < ركب اأ اب ١ یایتخسلا ىنعي

 اذك « عباتتف » هل وقو « عرساف باجأ یآ بدتنا » هلوقو ؛ بلطو اعد ىأ « بدن ,هلوقو , هتينك هما ردكنملا

 » ثداحأ ةعب رأ » ىنممشكلا ةياور ىف « ثيداحأ نيب م هلوقو « ةدحاو هاتي « عباتف » یشکلاو » نیتانشع مه

 موي لوقي ىروثلا ناف ) هلوق « هيف ىراخبلا خيش ىنيدملا نب ىلع وه لئاقلاو ةنييع نبا ىنعي ( نايفسل تلق ) هلوق
 الإ ءةظيرق موي » ظفلب ردكنملا نب دمحم نع ىروثلا نایفس ةياور نم هجرخآ نم دحأ دنع هرأ ۸ تلق ( ةظيرق
 هجرخأ دقو لاقف عيكو نع هلمح ىنيدملا نبا لعلف كلذك عيكو نع دم نب ىلع نع هجرخأ هناف هجام نبأ دنع
 هجام نباو « بقانلا » ىف لسم هجرخأو « ريثك نب دم نع « ىزاغملا » فو « يعن بأ نع « دامجلا , ىف ىراخبلا
 نايفس نع مبلك ةماسأ أ ةياور نم اسنلاو اضيأ لسو « یرفلا دواد بأ ةياور نم یذمرتلاو عیک و قیرط نم
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 امهنم لك ىف لاقف ىراخبلا امأو « ةنييعأنب نايفس ةياور ىلع هب لاحأ لب هظفل تسي ملف لسم اماف « ةصقلا هذبب ىروثلا

 موي لاق رم ىنلا نأ راج نع ردکنلا نا نع ةورع نب ماشه ةياور ىف عقوو « نوقابلا اذكو بازح الا موي

 بلط امنإ : لاقف كلذ ىلع هن ىليعامالا تدجو مث مولا بیس اذه لعلف < ةظيرق ىن رخ یی اب نمد قدتخلا

 بدن « لاق راج نع ردکناا نب دمحم نع ناملس نب حيلف قيرط نم قاس مث ةظيرق ىنب ربخ قدتخلا موي ملم ىنلا

 ىأ ةظيرق موي لاق نم ةياور لمحت ىنعي مي ثيدحلاف لاق « ةظيرق ىنب رخ هبتأ نم قدنخلا موب هی هللا لوسر

 لاق ) هو . « دحاو موي د هنا هلوقب نايفس دارم كلذو هيف مهازغىذلا مويلا ال مريخ هيف لعي نأ دارآ ىذلا مويل'

إ اذهو < ةظيرق مويو قدنخلا موي » ىنعي ( دحاو موي وه ) ةنييع نبا وه ( نايفم
 ىلع مويلا قالطا ىلع حصي ا

 ايف ماقأ ىتلا مايالا هب دارو « حتفلا موي ه لاقي ج ترثك وأ همايأ تلق ءاوس ريبكلا مالا هيف عقب ىذلا نامرلا

زحالا تفرصنأ امل اهرخآ امانأ تماد قدتخلا ةعقو اذكو ابحتف 1 کم هل یللا
 هب اأو متل ىنلا عجرو با

 نيلصي ال » لاقو اوجرف ةظيرق ىنب ىلا جورخلاب هرمأف رصعلاو ربظلا نيب مالسلا هيلع ليربج هءاج زانم ىلإ

 ىف انيبم كلذ عيمج مدقت دقو ؛ ذاعم نب دعس کح ىلع اولزن ىتح امايأ مرصاح مث «ةظيرق ا ال لادا

 « یژاغلا باتک »
۱ 

 زاج دحاو 4 نذآ اذاف م مكسا نذوب نأ لا ئالا تویب اولخدتال إف ىلاعن هلل لوف سپ - م

 "نأ ىسو» ىلأ نع » ایه ىبأ نع بوبأ نع ديز نب دامح انثدح برخ نب نابلس شرو - ۲
 o ع م 5 ہک ا ۱

 . ركب وب | اذاف ةن اب 0 هل نما : لاف نذأتس لجر ءا « بابلا ظفم ىنرماو <l) لخد اب یبلا

 "« ةبجلاب هرشبو هل ندا : لاقن نایع ءاج مث . ةعإلاب ه"رشبو هل نذل : لاقف رع ءاج م

 نینح نب دلیبع نع یے نع رلالب 78 ”ناجاس انثدح هللا دبع ی زبزعلا "دبع شرم - ۳
 نبا م

 دوسا هب هللا لوس زا مالغو 4 ةبارشم ىف ی هللا لوسر اذاف تلج : لاق منع هللا ۍضر رع نع » سابع

 « ىل ةنذأف « باطلتا نب رع اذه لف : تلقن « ةجردلا سأر لع

 (زاج دحاو هل نذأ اذاف ) هلوق « عيمجلل اذك ( کل نذؤي نأ الا ىنلا تويب اولخدتال هللا لوق باب ) هلوق

 هب لمعلا ىلع قفتم وهو < نذالا دوجو هيلع قدصبام ةلمج نم دحاولا راصف ددعل هدیش م هنأ هب لالدتسالا هجو

 امهدحأ نيثيدح هسف ركذ مث ءقدصلاب هيف ةئيرقلا مايقل هلادع تبث مل نم رخ هيف اوفتكا ىتح روبجلا دنع

 لاق امهنم لك ینو ناٹعل م رمعل مث ء ركب نال طئاحلا یف تاكل هالي ىنلا ىلع هناذئتسا ىف ىموم ىبأ ثيدح

 لق » دوسآلا مالغلل ىأ تاقف هيفو « ةبرشملا ةصق ىف رع ثيدح ىناثلاو « رشع سماخلا ثيدحلا وهو « هل نذما د

 « رشع سداسلا وهو رحتلا ةروس ريسفت ىف مدقت ليوط ثيدح نم فرط وهو « ىل نذأف باطلا نب رمع اذه

 ءافتكالا نيب حيحصلا ثيدحلا نأو « هقوف اف دحاولا حدا لوبجلل ءانبلا ىلع کل نذؤي ةغيص نأ یراخبلا دارأو

 ىف ىموم ىنأ:ثدح حرش مدقت دقو « دحاولا ربخ لوبقل ةجح هيف نوكيف ةبالا ظفل هلوانتام ىضتقم ىلع دحاولاب



 ۳:۱ ۷۲۰۹۱۵ - ۱۷۱۲۱۲ تدحلا

 ىف انه هلوق نيتلا نا لاقو « بازحالا ةروس ريسف# ىف ابعوتسم ناذئتسالا ةيآب قلعتیام حرش مدقتو « بقانملا د

 . مو اصدحأف , هظفح ىنرمأي ملو » ةيضالا ةياورلا ىف هلوقل رياغم « بابلا ظفحب ىنرمأو » یموم نآ ثيدح
 لاقو « بابلا ىف یموم وبأ سل طاح ا رقم لَم ینلا لخدف » ءاجام لوأ ىف ناك ىنالاق ناظ وف امیج امه لب : تاق

 هل نذأتساو ركب وبأ ءاج ال مث لاح لا كلت ىف ناک هظفح ینرمأب مو ١ هلوقف « مثلي ام ىنلا باوب مويلا نوک 3

 كلذب هل مالا نوکیف احيرصت امإ ؛ هب اضرو هلعفام ىلع هل ًاريرقت « بابلا ظفحب ذینبح واما هل نذر نأ هاف

 یآ بقانم ىف رخآ هیجوت هل مدقت دقو « مو ال نيلاتحالا ىلعو « ازاجب رمآلا نوكيف ريرقتلا درج امإو « ةقيقح
 هنع ىلاعت هللا یضر قيدصلا ركب

 : سابع نبا لاقو 8 دحأو 7-0 ادحاو لسراو ءا الا نم ا ىنلا ”ثعبب ناک م باب زن 1

 رق ىلإ مفدي نأ یرمب مظع ىلإ وباتكي "یپاکساا ةيحد ا يلا ثمب

 ۳ ۳۹ را : لاق هنأ بارش نا نع شون نع ثيللا دخ کم ن یح از ست ۶۵

 مصاف « یرسک_ ىلإ هباتکب ثمب اک للا لودر نأ "هربخآ سابع نب هللا دبع نأ » ةبتع نب هللا دبع نبا
 0 5 5 ٤ ۱ ۳ ی

 نبا "يأ "تنحل هق زد ىرسك هارف الف « یرسک ی لا نبرحبلا مع هندی « نیرحبا مس ىلإ هءؤدب نأ

 « قرم "لك اوفر نأ و هللا لوسر مهياع اعدف : لاق بیس

 ی لو "نأ عوک الإ ù ةه امندح » ديب E نع 7 الح ا شم -_ 6۵٥

 نمو «هموي ةي میلف لکأ نع نأ ءاروشاع موي - سانلا ىف وأ  كموف ىف "نذَ : لآ نم لجر لاق ياك
 ۱ ۶ 2م

 مص لكأ نكي م

 باوبآلا هذه لوأ ىف هناي مدقت ( دحاو دعب ادحاو لسرلاو ءارمالا نم ملي ىثلا ثعبي ناك ام باب ) هلوق

 ىلا هلسر ثعبو « دحاو ةيرس لك ىلعو هايارس م هللا لوسر ثعب م لاقف یعفاشلا اضيأ كلذ ىلا قبس دقو المج

 « هرم ذافنا كرم هتالو نم دحأ نكي ملف ىهنلاو رمالاب هتال و ىلا ذفنت هبتک لزت مو « دحاو كلم لک ىلا كولملا

 باب مهل دقعو « ةيوبنلا ةمجرتلا » ىف دعس نب دمحم مهعوتسا دقف ایارسلا ءارمأ اماف ىهتنا « هدعب ءافلخلا ناك اذک و
 ناثع فئاطلا لعو « ديسأ نب باتع ةكم ىلع رمأ لب هناف تحتف ىلا « دالبلا ءارمأ , امأو . بيترتلا ىلع هيف مام

 برح نب نايفس اب نارحجن ىلعو « صاعلا نب وربع نامع ىلعو « ىرضحلا نب ءالعلا نيرحبلا ىلعو 2 صاعلا بأ ن!

 صاعلا نب ديعس نب نابأو ةيمأ أ نب رجا لاو زوريفو رهش هنبا م“ ناذاب نیلا لابج رت اسو ءاعنص ىلع رمأو

 انکو « هيف ريسيو هلمع ىف ىضقي امهنم لك ناكو لبج نب ذاعم اعم امو دنجلا ىلعو « یوم ابأ لحاوسلا ىلع رمأو

 ةماع و « هایت ىلع نایفس ىبأ نب دیزب و « یرقلا یداو ىلع صاعلا نب دیعس نب ورع اضيأ رمأو « مدقت اک انقتلا امر

 «ىرقلا ءا أ هامآ و . ةورغلا كلت ءاهتناب ىبتذت مهترمإ تناکف « ثوعبلاو ايارسلا ها رمأ و امأف . ةماعلا ىلع لاثأ نبا

 ةروس ةءارقو نيلاب سا دارفأو ةمينغلا ةمسقل لعو « عسل ةنس جحلا ىلع ركب وبأ هنارمآ نمو 0 اف اورععلا مف

 یراپا عف * ۱۲ € ٣١ م



 ربيخ صرخل ةحاور نب هللا دبعو ؛ نيرحبلا نم ةيزجلا ضبقل ةديبع وأو « ركب ىبأ ةجح ىف نيك رشم ا ىلع ةءارب

 ىلا هلسر , امأو . ةيبتللا نا ةصق ىف ابيرق مدقت اک « تاوكرلا ضبقل هلامع مهمو « ةتوم ةوزغ ىف دهشتسا نأ ىلا

 كولما ىلا هلسر ثعب إب ىنلا نأ لسم جرخأو . ةمجرتلا هذه ىف امهو ةفاذح نب هللا دبعو ةيحد مم ىمسف « كولملا

 نم مبعبلت ءزج ىف نيرخأتملا ضعب مهدرفأو اضيأ دعس نب دم مهعوتسا دقو : تلق . هرصع ىف ونک نيذلا ىنعي

 ىلكلا ةيحد رم ىنلا ثعب سابع نبا لاقو ) هلوق : لوألا «ثيداحأ ةثالث هيف ركذ مث ريثآلا نبال « ةباغلا دسآ د

 هح رش مدقتو « ىحولا ءدب ىف  روكذا الي وطلا ثيدحلا نم فرط وه (رصيق ىلا هعفدي نأ ىرصب میظع ىلا هباتكب

 هدحو ینهیمشکلا ةياور ىف تبث قيلعتلا اذهو لقره ىلا روكذملا باتكلا هلاسرا ةيفيك و « ىرصب ميظع , هتيمستو كانه

 ميظع ىلا هعفدب نأ هرمأف یرسک ىلا هباتكب ثعب ) هلوق « لیلا ديزي نبا وه ( سنوي ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا . انه

 ‹ ىزاغملا رخاوأ ىف مدقت دقو « ثعب » هلوق هيلع لد ىذلا ثوعبلل « هرماف ه هلوق ىف ريمضلاو انه اذك ( نيرحبلا

 ؛ بیساا نبا نأ تبسغ » هلوقو «ةيرسلا ىف ابيرق هتصق تمدقت ینلا یمپسلا ةفاذح نب هللا دبع لوسرلا ناو

 بس لهأب لعف هنأىلاعت هللا ربخأ ام حملت هيف (قزم لك اوقز نأ ) هلوق « كانه هنایب مدقت اک بابش نبا وم لئاقلا

 ملف هدعب كلمو « هلتقف باتكلا قزم ىذلا زيوربأ ىرسك هدلاو ىلع هيوريش طلسف « ةوعدلا هذه ىلاعت هللا باجأو

 لوسر نأ سابع نبا نع لاق هناف « طبخ انه ىثكرزال عقو : هيبت . ةروبشم ةصقلاو تام ىتح اريسي الا قبب

 هتابثا باوصلاو « ثعب  هلوق دعب « ةيحد , هيف ركذي لو تابمالا ىف عقو اذک ىرسك لا هباتكب ثعب للي هلل

 هعفدي نأو ىرصب ميظع ىلا هباتكب ةيحد قل ىنلا ثعب سابع نبا لاق : لاقف اقیلعآ ىنيمشكلا ةياور ىف هركذ دقو

 ؛ سابع نبا ةياور نم امهنوک كلذ ىلع هلحو ةدحاو نيتصقلا نأ مهوت تاكو « یبتنا باوصلا وهو  رصیق لإ

 اهريغ ىف ىج دقف ةياورلا هذه ىف مسي مل ناو نيرحبلا ميظعل ثوءبملاو « ةيحد وه یرصب ميظعل ثوعبملا نأ قحلاو

 مك امهنيب ناف نيرحبلاو یرصب نيبام دعب الإ امهنيب ةرياغملا ىلع ليلدلا ىف نكي مل ولو « ةفاذح نب هللا دبع وهو

 كلذ ىلع تب امئاو  سرفلا كلم ىرسك ةكلم ىف تناك نيرحبلاو « مورلا كلم لقره ةكام ىف تناك ىرصإو « ربش

 مايص ى عوكألا نب ةبلس ثيدح : ثلاثلا ثيدحلا . كلذ ىلع عالطا هل سیا نم هب رتغي نأ ةبشخ هحوضو عم

 « ناطقلا ديعس نبا وه دنسلا ف روكحذملا « ىع و و « مايصلا باتك , ىف هحرش مدقت دقو « ءاروشاع موي

 لعأ هللاو « مدقت م ةثزاح نب ءامسأ نب دنه وه « لسأ نم لجرلاو و

 ثربو للا نب كلام هلق . مهءارو نم ا نأ ربرعلا دوفو فو ینا قاصر هسک اب - ۵

 بأ نع ةبمش انربخأ رضا انربخأ قاحسإ ىنث دحو .ح. ةبمش ان ريخأ دمجلا نب لع اتش - ۹

 نم : لاق رم هقا لوسر اوتأ ال سبقلا ردبع كفو "نإ : لاقف هرب رسم ىلع ین دعقی سابع "نیا ناك » لاق ةرج

 "گنیبو ان "نإ فا لوسر اپ : اولق . "یمادن الو ايازخ رهغ موقلاو دنولب ًابحرص : لاق . ةميبر : اولاق ؟ دن وا

 ماو عبرأ نع ماف 5 ةب مثال نع اولأف « انءارو نم هب و و ةنجلا هب لخدن سم انف ۾ رافک

 إال نأ ةداهش . لف . ما هلوسرو فا : اول ة ؟ شب "نا ال ام نوردت له : لاق للي نامالاب مرا : میرأپ



 ۳:۳ ۱ ۷۳۹۷ - ۷۲۹۰ ثيدحلا

 نم اوتؤنو ناضمر مایص هيف نظأو ةاكزلا ءاتيإو ةالصاا ماقأو هللا لوسر دم ناو هل كيرش ال هدحو هللا الا
 3 لل ۳9 ۹ ۰ ۳ ۰

 "نهوفلبأر نهوظفحا : لاق . ربقملا لاق اعرو « ریقناو تف رااو متاو ءابأنلا نع ماه و . سن مال

 « کارو نم
 ةحوتفم واولا و ةيصولا ىنعمب رصقل اب ةاصولا (هءارو نم اوغلبی نأ برعلا دوفو لس ىنلا ةاصو باب ) هلوق

 نا كلام هلاق ) هلوق : امهدحأ نيثيدح هف ركذو « ایاصولا باتک ه لئاوأ ىف كلذ نایب مدقق دقو اهرسك زوجمو

 هب وهار نبأ وه ( قحسا یثدحو ) هلوق : یاثلا ۰ باوبالا هذه لوأ ام رق روكذملا هم دح ىلا ريشو ) ثروحا

 وه « رضنلا 1 و « میهاربا نیا وأ روصتم نا قحسا وه له یامرکلا ددرت نع یغاف رذ یآ ةباور ىف تبث اذك

 رضنلا نأ هدنسم ىف هبوهار نب قحسا ةياود ىف عقوو « هن وتفتسي ال سانلا نيبو هنيد مجرتي ناك هناو احلا

 نيبو هليب مجرتأف رب رسلا ىلع هعم ىنساج » هيفو هركذف « ةبعش انثدح د الاق سیردا نب هللا د.عو لم نبا

 موقت ةجحلا نأ الولف « درف لک 'لوانتي كلذب رمآلا ناف « ؟ءارو نم نهوغلبأر نهوظنحا , هرخآ ىف هلوق هنم
 هيلع ميضحام دحاولا غيلبتب

 ةدحاولا ةأرلل تخت بيسي - 5 ۱
ma > .0 5  

 ىبهشلا ىل لاق لاق ىربذعلا هبوب ن۶ هب ەش اح رفعج ن ع ا لح رئیل ولا نب 2 شی د ۷۹

 دع هنا ملف فصنو ةنس وأ نيقاس نم ًابيرق رع نبا تدعاقو » بلكي ىبلا نع نسملا ثیدح ”تيأرأ

 ماش« مع نم ةنولك أي اوبهذف « دمس مهيف ی یبلا باحصأ نم سان ناك : لاق اذه "ری هل «یبلا نم
 - اومعطا وأ -اولک ؛ رب نا لوسر لاقف ءاوكسمأف « پف م نإ : لكي ىلا جاوزآ ضمب نم ةأرما

 تا نم ل كو منو "كش « هب ”سأب ال : لاق وأ « لالح هتاف

 نينا ثیداح الا لکت هلق نيباسلا ف و 4هب ورم نا شرب لوح هيف ركذ ) ةدحأولا ةأرملا رخ باب ) هلوق

 اأ ىمس « ناسيك نبا و وه ةدحوم اهدعب واولا نوكسو ة هحوتفم ةانثم ( ةبوت نع) هلوق ۰ اثیدح نيرشعو

 نطب رذعلا یا لا ةيسأ ةنكاس نو ام ةدحؤوملاو ةلمبملا حتي « ىرذعلا »و لامهالاو ءارثا دب دشزب عروملا

 ناک 3 راکنالل مابفتسالاو 3 ةد رصف انه ايؤرلاو ¢ ىرصبلا ىأ ) نسخا شرب لح تيأرأ ( هلوق ۰ ميك یل نم ریش

 نم راثکالا بلط كلذ لعافل لماحلا نأ ىلا ةراشا لِي هللا لوسر نع ثيداحألا لسري نم ىلع رکنپ ىعشلا
 راكب ناك اسب ات هن وک عم نسحلا نآ یمشلا دارم ینامر کلا لاقو ¢ الوصوم هرس ام : تكي نیل الإو ع ثب دحتلا

 عيتا رمع نبا نأكو : : تلق . نكمأ ۳ كلذ نم لّشو طاتح اب ام هن وک عه ر رګ ناو 6 ىلا نع ثديدحلا

 نآرقلا لعت نع لاغتشالا ةيشخ : امهدحأ نیبجول متلي الم ىنلا نع ثردحتلا ةلق ىلع ضع ناك هناف . كلذ ىف هيبأ ىأر



 داحالا راخا باتک - هه 01

 نایسنلا نمؤي مل دبعلا لاط اذاف نوبتكي اون وکی مل ممنآل < هلقي مل ام هنع ثدح نأ ةيشخ : لاثلاو « هيناعم مهفتو

 ىنلا نع ثيدحلا اولقأ » لاق ربع نع بعك نب ةظرق نع یمشلا نع حيحص رخآ دنسب زوصنم نب ديعس جرخأ دقو

 دارملاو ةيلاح ةلخلا < ربع نبا تدعاقو ه هلوقو « للعلا باتك » ىف اذهب قلعت ام ءیش مدقتو « ککیرش انأو هلع

 هللا ديع.قيرط نم هجام نبا دنع عقوو «فصنو ةنس وأ نيتنس نم اسرق ه هلوقو « ةروكذملا ةدملا دعم سلج هنا

 یفلاف ارسكو ةنس تناك هتسلاجم ةد م نأب عممجيف « ةنس ريع نبا تسلاج ه لاق ىعشلا نغ رفسلا ىبأ نبا
 ةفوكلاب ةماقا هل نكت مل رمع نباو « فوك وهف الاو كم وأ ةئيدملاب رواج یمشلا ناكو « ىرخأ هربجو ةرات رسكلا
 هنهذب هرضحتسا هنأكو هركذي نأ ديرب ىذلا ثيدحلا ىلا راشآ ( اذه ريغ رس ىنلا نع ثدحي هما لف ) هلوق

 « ةرصتخم ةصقلا دروآ اذكم ( مخ نم نولكأي اوبهذف دعس مهيف علي ىنلا بامأ نم سان ناك ) هلوق . كاذ ذإ

 « بض محلب اوتأف » ةبعش نع آب قیرط نم ليعامسالا دنعو , كانه هظفل مدقت و « ةنيبم حئابذلا ىف اهدروأو

 هناف ) هلوق ٠٠ , ةمعطألا باتك , ىف هنايب مدقت دقو ةنوميم یه ( قم ىنلا جاوزأ ضعب نم ةأرما مهتدانف ) هلوق

 رع نبا نع یوارلا ةبوت وه : لاق نيظفالا ىأ ىف كش ىذلاو ةبعش لوق وه ( هيف كش هب سأب 1۳ وأ لالح

 ىف بضلا محل ىلع مالکلا مدقت دقو هسنع هدنسم ىف دحأ هجرخآ « ةبعش نع هتیاور ىف رفمج نب دمحم كلذ نيب
 ٠ اهناؤ « همرحأ الو هلحأ ال بضلا ىف رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع ةياور ىف فوتسم « حئابذلاو ديصلا باتک »

 . امارج هنوكل ال هلكأ كرت كلذلف هل فولأملا نم سيل ىأ « ىاعط نم سيل هنكل و , لالح هنإف انه هلوق فلاختال

 ةئام ىلع ةعوفرملا ثیداحالا نم دحاولا ربخ ةزاجإو ىنتلا نم هدعب امو , ماكحالا بات تح » لمتشا : ةماخ ۱
 هيف هتم رکا ه لوصوم اهرئاسو اقيرط نرالثو ةعبس هکح ىف امو ام قاعملا « اثيدح نيتسو ةثالثو ثيدح

 ثيدح یوس ابجرخت ىف لسم كراش اًثيدح رشع ةعبرأ صلاخلاو ۽ اشدح نوعبرأو ةعستو ثبدح ةئام ىضم ایفو

 دمع ةعيب ىف رهع نبا ثيدححو اهيف ةريره ىلأ ثيدحو ع ةناطبلا ىف بوبآ نأ ثيدححو « نوصرحتس عزا م ةرب ره ىبأ

 اثيدح نورشعو ةعبس ىنا ىفو . ةخازب دفو ةدق ىف ركب ىلأ ثيدحو « ةيناثلا ركب ىبأ ةعيب ىف رع ثيدححو كلما

 هيفو قلعم دحاو قيرط اهنم ةرركم ابك امدح نورشعو نانثا دحاولا ربخ ىفو ةقاعم قرط ةنس ام ةرركم اهلك
 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ء | رثأ نوسعنو ةيناع ممدعب نف ةباحصلا نع راثالا نم



 ۳ ۷۲۹۸-۷۲۷۲ ثيدحلا

 جعل از

 لاق بارش U قراط نع ملسم ù سيق نو وریغو رعس نع ”نايفس ا لح ىديملا اشم هس ۷۸

 تمعأو کنید کل تاك أ مويلا ) ةيألا هذه تزن اذولع نأ ول نيبمؤملا ريمأ اي : رمل دوهيلا نم لجر لاق »

feهذه تاز موي ىأ مال ی : ۳ لاق . ادم "موی كاذ انذذعال € نيد مالسإلا 35 تدصرو یتمعا  

 اقراط سيقو « اسيف رتسمو « ارسم نايفس مس. « ةمج موب ىف ةف رع موب تاز « ال

 هنأ كلام نب "سن ىنربخأ : بارش نبا نع ليقع نع "شیلا اح ریک-ب نب یع اش - ۹

۳۳ fo” هه ۰ 5 ua و لا ركب یا لبث درسا 4 هر ها لوسر رم ىلع یوتساو ركب اا نوشساا ماب نيح دولا رم ممم : 

1 ۶ ۳ 
 و ع ۳

 اود# لودر« 7 ید ىلا پاک اذهو , ده ىذلا لب هد: ىذا و هلوسرا لا راتخاف دءب اما

 5 « هلوسر هب 2 ىّده الو «اودتم هب

 یم : لاف سابع نبا عد ةمركع نع دلاخ نع بيها اند لیداعا نب 'ىموم اشو - ۷۰
 « باتكسلا "هملع مالا : لافو ر یبنلا هيلا

 ايأ مس هنأ » هح لب ابآ نأ أ وع تەس لاق رهتعم انثدح حابص ن لل دبع اشم 3

 کی » انه و: تی ین 0 ی 0

 كالا ديع ىلإ بف ر ع 2 ۳ دبع نأ راني رد ن هللا دبع نعد » كلام یل دح لیعامما ی ۳۱۳۳۲

 6 تعطتسا )ف 4 ودر 4 ةنسو ن نم ىلع ةءاطلاو ممسلاب كك رق و 0 ا "ناورم نا

 دارملاو ةمصعلا نم لاعتفا € ماصتعالا « ¢ ) ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك - محرلا نجرلا هللأ مس ! ) هلوق

 ىلاعت هلوق نم ةعرتنم ةجرألا هذه لام رجلا لاق ءةيألا € اعیمج هللا ليڪ اومصتعاو ال ىلاعت هلوق لاثتما

 اپس امن وک عماجلاو « ةراعتسالا ليس ىلع ةنسلاو باتكلا : لبخاب دارملا نال 14 اعيمج ۳1 لبح اومصتعاو 02

 دارملاو . ۰ هريغو قسلا نم هب دوصقملا لوصحل بيس لبحلا نأ اک « باذعلا نم ةاجنلاو باوثلا وهو دوصقلل

 . هلعفب م امو هريرقتو هلاعفأو هلاوقأ نم يَ رم یشلا نع ءاج ام « ةنسلاب 0 و هترالتب ديعتملا نآرقلا « باتكلاب 0

 فدار ام ءابقفلا ضع حالطصا قو < ا ندا نبا وصالا حالطصا قد ةقيرطلا ةدالا لصأ ى هنساا و



 جنس رم سس یخ کر ای ا ا بي حد
 ىف ىنعم ىلع ءهالعلا عامج] ىف وأ هلوسر ةنس ىف وأ هللا باتك ىفالإ دحال ةمصع ال : لاطب نبا لاق « بحتسملا
 « ثيداحأ ةسمخ هيف ركذ > باب دعب هنأيب قاس لي ىنلا نع ءاجام رايتعاب ةتسلا ىلع م 5; مث ءامهذحأ
 رسكب مادك نبا وه «رعسم» و ةنيبع نبا وبف « نایفس » ام ( هريغو رعسم نع نیس ) هلوق : لوألا ثيدحلا
 ناف « ىروثلا نايفس نوكي نآ لمتحي هنأ الإ هب حرص نم ر مل هعم مهيأ ىذلا « ريغلا» و « لادلا فیفختو فاكلا
 ةقث ادباع ناک « ورع ابا یکی فوك ةلمملاو جلا حتفي ىلدجلا وهو « لسم نب ساق » نع هتیاوز نم هجر خأ دحأ

 تماصلا نب ةذابع نع یور < روبشم ريغ یاش هنكل رخآ لسم نب سيق ةاورلا قو « ءاجرالا ىلإ بسن دقو انبث
 ىأر هنال ةياحصلا ىف دودعم یس الا وه « بابش نب قراط » و ىراخبلل « لاعفالا قاخ باتك , ىف هلع هثيدحو

 «ناعالا بانک , ىف هيلع مالكلا مدقت ( دوهلا نم لجر لاق ) هلو ٠ . عامس هنم هل تبي مل نکل ريبك وهو لب ىنلا
 قفو لع « اديع مويلا كلذ انذختا انا ء رمع ه باوج لصاحو « ثيدحلا رئاس حرش عم ةدئاملا ةروس ريسفت قو
 ةروکذلا ةئعنعلا نأ ىلا ريشي یراخبلا مالک وه ( اقراط سيقو اسيق رعسمو ارعسم نایفس عمس ) هلوق ٠ تركذام
 جد تلكأ مويلا ال هناحبس هلوقو « هخيش نم مهم لك عام ىلع هعالطال عامسلا ىلع هدنع ةلومح دنسلا اذه ىف

 مل اذه ىلعف اموي نينامث وحنب مر هتوم لبق ىهو ةلاقملا هذه دنع تلك نيدلا رومأ نأ ىلع لدب هرهاظ € کنید ۲
 ناکرالا لوصأب قلتیام 3 دارملا نأ ىلإ ةعامج بهذ دقو ء رظن هيفو ءىش ماكحالا نم كلذ دعب لذأي.'
 نأب لوألا مب ماست ريدقت ىلع مهتجح عفد نكميو « سايقلا ىركنمل كسمتم ايف نكي مل مث نمو < اپنع عرفتي امالا

 دقو هوذش لوسرلا کات اموال لات هلوق مومع الا نكي مل ولو « باتكلا مآ نم قلتم ثداوحلا ىف سابق لاعتسا

 هلوق ىف لاق هنأ ىدوادلا نع نيتلا نبا لقن و « لاكلاب فصو ام مو ىف جردناف هيلع هريرقتو سايقلاب هرمآ دروب
 هين رسفف « المع رومالا نم اريثك ىلاعتو هناحبس لزنأ لاق ې < مهیا لزنام سانلل نيبتل رکذلا كيلا انلزنأو 2 لامت ۱
 ىلوأ لاو لوسرلا ىلا هودر ولو ۷ ىلاعت هلوقب ءاملعلا ىلا هريسفت لکو هتقوب ىف عقي مل امو هتقو ىف هيلا محا 5

 نيح دفلا هنع هللا یضر تالاب رع عمس هنأ ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا ( مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم رمالا
 لس ىنلا ةافو نم هريدقتو فوذحم دغلاب قاع ىذلاو ء عمسب قاعتب نيح ( هنع هللا یطر ر , ابآ نوملسملا عیاب

 .راتخاف و ةياورلا هذه ق دازو « ما كانه هقايسو « ماكحالا باتك 5 چازا ىف فالختسالا باب ىف هنايب مدقت 3

 ثيدحلا . بصنلا نم عدنع ىذلا ىلع ةماركلاو باوثلا نم هدنع ىذلا ىأ عدنع ىذلا ىلع هدنع ىذلا هلوسرل هللا
 باب ىف ليوأتلا ىنعم قأيو ليوأتلا ظفلب هاور نم نایبو « معلا باتک » ىف هحرش مدقت سابع نبا ثيدح : كلاثلا
 ةزرب ىلأ ثيدح : عبارلا ثيدحلا . ىلاعت هللا ءاش نا « ديحوتلا باتك » نم € دیجم نآرف وه لب ل ىلاعت هلوق
 جرخ مث ايش موق دنع لاق اذإ » باب ىف « نتفلا باتک » لئاوأ ىف روكذملا ليوطلا ثيدحلا نم رصتخم وهو
 نيغ مث هلوأ مضب عقواذك « مالسالاب مكينغي هللا نا , انه هلوقو « كانه ىفوتسم هحرش مدقت دقو « هفالخ لاقف
 نیش مث نیتحوتفم ةلمهم نيع مث نونب باوصلا نأ ىلع فذصلا وهو « هللا دبع وبأ » هبنو نون مث ةنكاس ةمجعم
 هنم بتک و ادرفم « ماصتعالا باتک » فذص هنأ ىلإ ةراشإ هيف ( ماصتعالا باتک لصأ ىف رظاي ) هلوق ۰ ةمجعم
 هنأ هدنع ال ةرياغم ةظفللا هذه ىأر الف ءدرفملا بدالا باتك » ف عنص ا باتكلا اذه ىف هطرشب قیلیام انه
 عقو دقو هنم حاصي نأو هتعجارع رمأف هنع ابئاغ ةلاحلا هذه ىف ناك هناکو لصالا كلذ ةعجارم ىلع لاحأ باوصلا



 ۳۷ ۱۷۲۷۱-۷۲۷ ثيدحلا

1 ۳ ۲ 

دلا نع نيتلا نبا لقنو ( حرش ملا رف ةروس ريسفت ىف هيلع توهبنو ( كرېظ ضقنأ إل ريسفت ىف اذه ون هل
 ىدوا

 دحأولا ربخ تلل <f ناف « هنم ةلئغ رهو دا ولا نخ تست هنم دافتسو اما انه اذه ةزرب نآ تب دح ركذ نا

 شن هللا نا 0 هلوق نم باتكلا ماعءعالا هزر نآ تب دح ةبسانمو ةدسلاو باتكل / ماصتعالاب بععو ىضقنأ

 نا تا دو سماخلا ثيدحلا ۰ معأ هللاو ادج ةرهاظ ¢ باتکلاب
 fl مدقت دقو هل ةعيملاب كلا لعل هتيناكم ف رە

کح الا باتك »رخاوأ نم مامالا میابب فيك باب ف هحر م قايسلا اذه نم
 هيلع فروطعاا ربظب 9 لنمو « ما

 هللا ةئس لاعتسا انه هنم ضرغلاو بز زا نب هلأ دع لتق دعب ناك كلذ نا كانه تو « كز رقأو « انه هل وقي

 رومألا عيج ىف هلوسرو
۳ ۵ 2 

 € ملكلا عمار تدعي د إب "یبنلا لون باپ ۳۳ ۱

 نع » بیل نب دیعس نع بارش نبأ نع دعس نب/یهار اثدح هللا دبع نب زیبا بزم - ۷۴
 £ ۶ 2 0 سم ت 9 -ٍ 0

 ىقتيأر من انآ انييو . بعلاب ترصنو « ملكلا مماومم تشب : لاف ال هلا لوسر نأ هنع ثا ضر ره ىلأ

 7 - 5 و 0 ۰
 نا و 0 ۳

 اموثغلت مناو 2 هللا لوفر بهذ دقف : ةريره وبأ لاق ۰ 6 یدب ىف تعضوف ضرألا ئازخ حيتافع تين

 2 ۰ ی ۴

ريره أ نعد هيبأ نع ديعس نع تيا ان دح ها ربع و زيزعلا دبع اش ك4 4
 یفلا نع ة

 ىنا ناك انو ء رشبلا هيلع - نمآ وأ - نم وأ هلثم ام تانآلا نم یطعا الإ ين ماينألا نم ام : لاق هب
5 1 1 : 9 9 7 

 ل ةمايقلا مو ۳7 مرک ۱ یآ وج راذ 6 ىلإ 1 دا ۳ تر

و ةمجرتلا ظفاب امهدحآ ةر ره یال نشدح هف رکذو ( ملكلا عماوجم تشب لر ىنلا لوق باب ) هلوق
 داز

 باب ی ملكلا عماوج ريسفت مدقتو ۳ ضرالا نئارخ حیتافع تدتأ قشأر مان انأ ايو 4 بعرلاب ترصلو 0

وا لوقلاب ملكتي ناك لم هنأ هلصاحو ىرهزلا نع اهريسفت هيفو »2 ریمل باتك م١ نم ديلا ى حیتافلا 3
 لسلقلا زج 

 وه نآرقلاو« ۰ تعب 0 هلوق ةنيرقب نآرقلا ۳ ملكلا عمآ و ج ۲ دارا نأب ىرهزلا ريغ مزجو « لاعملا ريدكلا ظفالا

 ىف تعضوف ) هلوق ۰ « مميتلا باتک » ىف « بعرلاب ترصن » حرش مدقتو « ىناعملا عاستاو ظفللا احيا ىف ةياغلا

 ) ةر ره وبأ لاق ( هلوق ۰ ريوعتلا باتك » نم مانلا ی خفتلا باب ف ۳ دارلا ریس#] مدقت و حيت املا ىأ ) یدب

 «اببشت ةلكوأ انوقغرت وأ ابن وشغلت منو » هلوقو « تام ىأ « بمذف » هلوق و الوأ روکذلا دنسا اب لوصوم وه

ثغرلا نم ىهو ءاآر ماللا لدب نكل اباثم ةينادلاو ةثلثم م“ ةح وتغم ةمجءمنيغ مث ةنكاس مالب لوالاف
 ةعس نع ةيانك 

 ةذل اإ ليقف ماللاب امأو ثوغر لبق مث نمو هتعضرأ ىه هتثغرأو ام عضترا اذإ همأ ىدجلا ثغر نم هلصأو شيعلا

عطاا وهو مظع نزو ثيغللا نم ةذوخأم لفو فيحصل ليقو اهف
 بلع نع محلا بحاص هركذ 3 ریعشل اب ط ولخم | ما

 « ىهتنا ةغللا نم تحفصت اف هدجأ ملف ماللاب تفللا امأو : لاطب نبا لاقو « دعب هيفو قفتا اهنيك اهتولكأب دارلاو

أو موا لک الا ابهانعم ناتحیصف ناتحروك ناتغل اهر اک نم ةيشاح ف تدجوو
 «ىهتملاد باتك نع ىاطاذم حشا داف

 . نم ليكلا ی قيام ثيغلاو لاق < هقرف اذا ةلملاو ةمجعملا ىأ نيءلاو نیلا فذأو هماءط عزا ىرغللا یاعلا ال



 مآ ماعطلا نال م اعطال ام لادل راعتساو هوزرح نأ لوز هنرةرفتف لالا نوذخأت نو ىنعملاف اذه ىلعف 6: بلا
 ولو فیحصت وهو :.تلق . فاق مث ةلمیع اهنوقعلت مند حيحصلا خسن ضعب ىف نأ معزو ءلاملا هلجال ىن:ةيام
 ةانثم مث ةنكاس نون مث هان اهتوادتنت ظفلب دابجلا باتك » ىف ليقع ةياور نم تءاج ةثلاثلاو « هات ضعب هل ناک
 نم ابيفام جرختسا هناذک لن جارختسالا وهو ةا نوكسو نوذلا ته لثبلا نم ةين املا اغا فذح مهضعبلو
 نع نيتلا نبا لاق « هب نوعتمتتو اهيفام نوجرختسن اهنولثتلل ینعف امارت جرخأ بلاو هيفام ضقن هبارجو « ماسلا
 مئانغلا لمشي وهو ايندلا نم نيملسملا ىلع حتفام ىنعي : ىوونلا لاق « ثيدحلا اذه ىف ظوفحا اذه ىدوادلا
 تب دا ۱ فر رعت وهو ىلوألا نونلا لدب میطاب لسم ةاور ضعب دنع عقوو رک الا رهتقا لوالا لعو 3 زوزكلاو
 هيلع رمآ نموأ هلثم ام ) هلوق , ناسيك ديعس ىبأ مساو ىربقملا ديعس ىنأ نبا وه ( ديعس نع ) هلوق : ىناثلا
 ملا حتفو دملاب ةيناثلاو ۰ نمالا نم ميلا رسكو واولا نوكسو ةزمحلا مطب ىلوالاف یوارلا نم كش وأ ) رشبلا
 نيتلا نیا اهبوصو نامالا نم دم ريغب يلا رسكو ةزمهلا حتفپ ىسباقلا ةياور ىف نأ لوقرق نبا حو « ناميالا نم
 اذه حرش مدقت دقو « ءاطلا فذع « تيتوأ » لمتسملا ةياور ىف « هتيتوأ ىذلا ناك امنو » هلوقو « بصي ملف
 نآرقلا نأ « هتيتوأ ىذلا ناك امن » هلوق ىف رصحلا ىنعمو « ىلاعت هللا دم نآرقلا لئاضف لئاوأ ىف فوتسم ثيدحلا
 ... ءىثال ناك ايلف « رهدلا رخآ ىلا هب عافتنالا ماودو ةجحلاو ةوعدلا ىلع هلاتشال ابمودأو اهديفأو تارجعملا مظعأ
 ثيدحلا اذه « ىراخبلا دازيإ نم ذخؤي لبق ؛ عقی ملنأك هيلا ةبسفلاب هادع ام ناك ه واسي نأ نع الضف همراقب
 هلوق ىف نآرقلا لوخد ناف « مزالب كلذ سيلو نآرقلا ملكلا عماوجب دارملا نأ هدنع حجارلا نا هلبق ىذلا بقع
 ةلثمأ نم اوركذ دقو ؟ نآرقلا ريغ نم همالك نم هريغ لخدب له عازنلا امنإو هيف كشال , ماكلا عماوجي تعب »
 عطب نمو رو هلوقد 4 نوهتت ما بایلالا ىلوأ اب ةأح صاصتقلا ف ملو ۲ ىلاعت هل وق نأرقلا 3 مالكلا عماوج
 ثيداحالا نم ملكلا عماوج ةلثمأ نمو كلذ ريغ ىلا « نورئافلا م كئلوأف هقبو هللا شخيو هلوسرو هللا
 » لطاب وه هللأ باتک ف سال ط رش لک 7 تب لح و € در وهف انآ ةيلع سل لمع لک ةشئاع ثر لح ةيودلا

 مادقملا تددحو « اسرق هح رش اسو 6 متعطتسا ام هنم اوتاف رمأب کتمآ اذ] و » ةرب ره ىنأ ثيدحو < امهماع قفنم
 شکب ام كلذ ريغ ىلا ماحلاو نابح نا هح و ةعی رالا هج رخأ ثيدخلا ۰ هنطب نم ارش ءاعو مدأ نبا گلم ام د
 قفتتو ثيدحلا جراخم لقت نأ كلذ ةفرعم لا قيرطلاو , هظافاأ ىف ةاورلا یرصتت رل امف كلذ سی اماو < عبتتلاب
 ینعااب ةياورلاىلع راصتقالا ىلع ةاورلا رثكأ دراوتل هظافلآ قفتت نأ لق ترک اذا تیدحا جراح ناف الاو  هظافلآ
 ینعلا قلعتيف نامرلا لوطب و نوبتكيال اوناک مآ كلذ "ع مرکل لماحلاو . هب فاو هنأ مبحال ربظيام بسحب
 ' هنأ هنم ظفحأ رهام قايس نم ربظب 9 3 غيابتلا ةحاصم یعلاب ثدحف ظفللا رضحتسإال و هيف مسن ريف نمذلاب

 ىنعملاب فوي

 : لاق ( امامإ نيقتملل اننعْجاو إل : ىلءت للا لوقو < قالو لوسر نأ سب مادتقالا سس إي ۲
 ةنْسا وذه : ىلا وخال و ىدفنل ا “ثالث : نوع نا نعو , ان دم نم انب یدقب و ءانابق نع ىدتتن ۹
 رهخ نم الإ سانلا | وع دیو « هنع سائلا اولأسإو ه ومیفنی نأ "نارفلاو «امنعا ولی و اهو عتب نأ



 ۲64 ۷۲۷۵-۱۲۸۱ ثيدحلا

 لاق لا و يأ نع لصاو نع انكم انك د نج را اف ا سابع نب و رع اش - ۷۰

 ءارةص اف ر 33 دال نأ ره م: لقنازو كس ا فر ع ىلإ 3 : لا ة دجسلا اذه ىف ٌةبيش ىلإ ' تاع

 ام ٠ لاق . ةكايحاص و 5 تلو ؟ 1: : لاف . لعاب ۰ تام: تلق . نيماسملا نيب 0 الإ ءاّضيب 5

 ¢ اهم ىدتقي نآرلا

 م و

 تمم » بهو نب رز نع لاف شعالا تاأس لاق نايفس اند هلا دبع نب لع ارم - ۷۹

 نآرفلا لزنو «لاجرا بولق رذٌج ىف ءامسلل نم "تار ةنامألا "نأ قالك فا لوسر انث دح : لوقی ةفيذح

 7 نعاواء و "نآر قلا اوءر 2

 لوق نادا ةر و 00 رو انربخأ ةبعش ان لح سايإ ىلأ نب مدآ اش — ۷

 3 اما لع رومألا فو ¢ دلو دم نم یاد ناو 4 ۳ ”باتك ثيدحلا سحآ نإ قا ع لاق 2

 « نيزجمع من امو تال نودعوتام ناو
۲ 

 رط زو ةرره یا نع » هللا ديب نع ا دح نافس انئدح دادس ازم بس ۱/۳۷۹ ۷۳۷۸

 ةريره یا نع »راس نب ءاطع نع * ىلع ن 52 ام لح "حیا ان دح نانس نب , دم اش - ۷۳۳۸۰

 نم : لاق ؟ ىبأي نمو هللا لوسراپ : اولاق ٠ 'ىنأ نم الإ ةنجلا نولخدب ىتمأ لک : لا هتك فا لور نأ

 » ا دن یلاصع نمو « ةبجلا لخد ىنعاطأ

 يمس انث دع هيلع او - نايح نب مياس ان دح ديزي ان أ ةدابع نب مار شی - 74

 لاقف مكان وهو 2 ین ىلإ هکالم تءاج : لوقي هللا دبع نب را س تیم وأ تاق دو 2 ءانیم نا

 4 او رضا لاق ¢ الثم اذه عیحاصا نإ : اولا ¢ "ناظقب باقلاو 4 لكل 3 :نيعلا نإ : مصعب لاقو متان |. : مهضعب

 ”لجر لك ل اولا: 6 ناب "باقلاو هیات "نیما نإ : : مهضعب لرد از هنإ : : : مهضعب لاقف . الم

 م ی ءا ملا ب + ل نمو 5 ةبدألا نم لکأو تادفا لغد "یادلا باجآ نف« ماد تن ثعبو ةيدأم اف لمَجو اراد

 "نیملا نا مهضعب لاقو « ملان هنا : ممضعي لاقف « اممقفي هل اهولوأ : اولاقق . ةبدألا نم لك أي ملو رادلا لخدب

 یمع مو ؛ عاطأ دقن ب ادع عاطأ نف « هم دمع ىعادلاو ةنجلا "راد : اولاقف « ناظقي بلقلاو ةشان

 نع » لاله بآ نب دید نع دلاخ نع ثول نع ةميتق هعبات « سائلا نيب قرف دو « هللا يصع دقق هلع ادع

 ىزا عقم ۱۳ ج ۳۲-۶



 ةنسلاب باتكلاب ماصتعالا باتك بو "6

 « . . . لَو یبل انيلع جرخ ررباج

VAYم لا ًةفيَذُح م نعد م نم :ميفارإ نع شهلا ن هع نا ای دح م وا اش بس  

 « ادیب الالضأ الض دقل الامثو انيك مذخأ ناف « 4 بس تقرع دقن | ومقتسا هارشلا

 ۲و ”ىذلا نع و ی نع »در يآ نه ر نع ةماسأ وأ انث لح بوك وأ اشو - ۳

 انأ ىإو « ییعب شیلا تیر يا موف اي: لاقف اموق ىنأ لجر لثك هب لا ىثَمَب ام ”لثمو ىلثم انإ : لاق

 مهنم ةفئاط تباذكو ءاوجتف میل یک اوقلطناف اودا هموق نم ةفئاط هعاطأف » ءاجتلاف « نايرملا "ذی

 نم لثمو « هب ؛تثجام مهتاف ىنءاطأ ند لثم ثاذف . مّبحاتجا و مهكلهأف "شیلبا مم بصف مهناكم اوحبصأف

 « قلا نم هب تج اع بذكو ىناصع

 نب نا دف فرا "یع ره زا نع ليقع نع ثيل اح ديعس نب ةبينكا اشو - ۷۲۸9 4

 نم رفک نم رفكو هدعب ركب وبأ فاختساو فكي هلا لوسر فون امل : لاق ةربره أ نع » ةبتع نب هللا دبع

 ٠ اولوقي یتح سالا لئاقأ نأ ترمآ : يطب هللا لوسر لاق دقو سان لات فيك : ركب ىبأل ”رمع لاق برم

 نم 'نائاقأل رْشاو ٠ لاقف . هلا ىلع هباسحو هقحي الإ هو لام یم صع قا الإ لإ ال لاق ن نف «هللا الإ هال

 هللا لوسر ىلإ هاو دوب اوناك لاق ىنومتُم : او « لالل تح 20 "نان « ةاک الو زذالصلا نيب قرف

 "تفرق لاتقل رکب ىبأ ردص حرش دف هللا ۰ تيأر نأ الإ وهام رف : ره لاقن . هعنم ىلع مینا ارم

 صأا وهو « ًاقانع » ثيالا نع ونا دبعو ريك-؛ نا لاق . « قلا فأ

 نب هللا دبع "نب هللا اليبعأ ىث”لح باهش نبا نع سنو نع به نبا ی دح 'لوعامسا ازم - ۸۲
 هيخأ نبا ىلع لزمف ردب نب ةقيتذح نب نصح نب ةنيبع مردق : لاق امهنع لا ضرر سابع نب هللا دبع نأ » ا

 الورك هنرواشمو رع سلجم باحصأ ءارقلا ناكو « رم مهين دن نیلا رفنلا نم ناک و - نصح نب سبق نب را

 : لاق ؟ هيلع ىل نؤأتسنف ريمالا اذه دنع“”هجو كل له ىخأ نبا اي : هیخآ ناال ةنبوع لاقف - نابش وأ اوناك

 « ل'زجلا انيطعت ام هللاو « باطاتا "نا اب : لاق لخد اللف « ةنييفل ”نذأتساف سابع نبا لاق . هيلع كل نذأتسأس

 هيبنل لاق ىلاعت هللا نإ « نينمؤملا ريمأ اي : ثلا لاقف « هب عقب نأب مه !یتح "مع بضفف . لدعلاب اغيب رک امو

 نيح رم اهّرواجام هللاوف . نيلهاجلا نم اذه "ناو ( نيلهاملا نع ض رعأو « فرعلاب رمأو « وعلا ذخ ) هم

 « هللا باتك تديع ؤو ناكو « هيلع اهالت



 ل ۷۲۷۷-۷۲۸۸ ثيدحلا

YAYةفبأ ءامسأ نع هرذنملا تاب ةمطاق نع ور نب ماشه نع كلام نع هلسم ن هلل ۳۳ انثي —  

 : "تلف « یلصت اف یهو ماي سابلاو سمشلا تفسخ نيح ةشئاع تبتا : تلاق اهنأ منع هللا یضر ركب ی
 فرصنا الف . معن نأ اهسأرب تااق ؟ ةيا : تاقف . هللا ناحرس : تلاقف ءاملا وحب اهدیب ت راشاف ؟ سانال ام و. ۰ ۰ 1 مس 1 نی ےک

 «رانلاو ةنجلا ىتح اذه یماقم ىف هتيأر دقو الإ هر ل ءىش نم ام : لاق. مث هيلع 'ىنثأو هللا دج الكم هللا لوسر

 تلاق كلذ ی ىردأ ال« سا وأ - نمؤملا امأف < لاج دا ةتف نم ًبیرق روبقلا ىف ةنونتفت کسنآ "ىلإ ىج وأو

 ينام امأ و « نق وم كنأ انلع ءاحلاص 7 : لاقيف 0 انمآو هانیح أذ تانیپلاپ انءاج دم , لوقيف - هاما

 « هتاقف اثیش نولوقب سانلا تمم « ىردأ ال : لوقيف  ءامسأ تلاق كلذ یآ ىردأ ال « بانرلا

 اب 'ىنلا نع ةرره ىلأ نع » جرعألا نع دانا بأ نع ئالام ىنئدح ليعاممإ اسر - ۲۸۸
 رى نع ليهم اذاو 6 مال ىلع مه ةالتخاو مهاؤس 3 50 ناك - نم كالهأ اعاف 6 کتکرت ام فوم" ۰ : لاو

 « میتطتسا ام هئم اون ذ ءىش عن 'يمأ اذإو ¢ هوبنتجاف

 ىلع" لمتستف لس دم هلاوقأ اماف هيلع تلد اع لمعلاو اموق ىأ ( قلم دام هللا لوسر نئسإ ءادتقالا باب ) هلوق

 هلوق ٠ . اسرق ا باي ۴ اضرآ قأتف هلاعفأ امأو 2 درفم باب ىف یاو رمالا ناشی ¢ رایخ] و ی و رمآ

 ماهإب عیمجلل اذك ( اندعب نم انب ىدتقيو انلبق نع یدتقن ةعَأ لاق . امام نیقتمل اناعجاو : ىلاعت هللا لوقو) 7

 ¢ ا كسل ظفالا اذه هقيرط نم اصريغو ىربطلاو ىبايرفلا هج رخآ دهاج لوق نم كلذ تبث لقو < , لئاقلا

 مايو انلبق ناك نمب مهأن ىتح ىوقتلا ىف ةمأ انلعجا : لوي لاق « اضيأ حيمص دنسپ هقيرط نم متاح ىنأ نبا هجرخأو
 یوقتلا ةمئأ ائاعجا د یعلا نأ سابع نبا نع ةسحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىنأ ناو ىربطللو « اندعب نم انب

 هنال , ةلالض ةمئأ انلعجت الو انب یدتما ىده ةمئأ انلعجا د متاح ىبأ نبا ةياور فو « ىربطلا ظفل « انب نودتقي هلهآل

 1 < رانلا ىلا نوعدب ةمئأ مانلعجو ) ةواقشلا لمال لاقو انرمأب نودم ةمئأ ماناعجو ر لهال لاعت لاق

 دارف] ىلع ىربطلا ملكت مث قم مل نيقتملا لعحب نأ اولأسي لو ةمتأ نيقتملل اونوكي نأ اولأس مهنأ ىربطلا حجرو
 دنس نخ نب دبع جرخأو « تف اف دحاولا لوانتق سنج 2 | مامالا نأ هلصاح م ةعامج دارملا نأ عم « امامإ د

 ىبأ نبا جرخأو ءريخلا ىف ان مت ىده ةاعدو ريخلا ىف ةداق یآ  امام) نیقتلل انلعجاو هلوق ىف ةدانق نع حيحص
 ؛ هيف انب نودتقي مارو لالحلا ىف مهل ةمنأ اناعجا اودارأ امئإ و سانلا مون نأ دارملا سيل ىدسلا قيرط نم متاح

 ىف نّقلملا نبا انخيش رصتقا : هيملت « ىم اولبقو ینوقدص تاق اذاف اضر ىنلعج ا هانعم دم نب رفعج قيرط نمو

 حص دقو كاحضاا ىناثلاو ءادنس هنع هل رأ لو ىرصبلا نسحلل الوأ روكذملا ريسفتلا وزع ىلع همدقت نم اعبت هحرش

 نب هللا دبعو حلاص ىبأ نع اضيأ متاح ىبأ نبا هلقنو ريمج نب ديعسو ةمركع نع متاح یآ نبأ هاورو سابع نبا نع

 نب دم هلصو ( خلا ىسفنل نيبحأ ثالث ) نيعباتلا راغص نم یرصللا هللا دبع وه ( نوع نبا لاقو ) هلوق ٠ بذوش



 رضخأ نب ملس انئدح ىح نب ی انثدح رصن نب دم لاق هقيرط نم قزوجلاو « ةنسلا باتك » ىف یزورلا رصف

 یفاکل الا مساقلا نبا هلصوو ثيدحلا « ىسفنل نهبحأ ثالث » ثالث الو نيترم الو ةرم ريغ : لوقي نوع نبأ تعم

 داح ةيآدر ف ( فاوخالو ) هلوق ' نوع نا لاق لوي ديز نب دامح تدم“ ینمقلا قيرط نم « ةنسلا باتك و ف

 اار اهولعتب نأ  هلوقو « ةيصخش ال ةيعون ةراشإ هلع ىنلا ةقيرط ىلإ راشأ (ةنسل هذه هلوق) « ىناصألو ,

 اولأسيو هوم نتي نأ نآرقلاو) هلو « هيف ام لممیو هعبتيف عقلي هلا لوسر نع الا اذه ی نب يمي ةياور ىف « ابن

 رثکالل اذگ ( ريخ نم الا سانلا اوعدی و) هلوق ,دارملا 0 لدب « هور دتیفد ی ةياور ىف ( هنع سانلا

 وه اذكو « ءاعدلا نم لادلا نوکسپ ىعمشكلا ةياؤر ىف عقوو « كرتلا مع عدولا نم رهو اوعدي نم لادلا حتفب

 ىف نال « یخ نم الإ سانلا نع اهو هسفن ىلع لبقأ لجرو » ئحي نب ىحي ةيا ور ی نأ لوألا ديؤيو « ىناغصلا ةخسن ىف

 ىف نآرقلا ملعتي لسلا نأ بلاغلا نال اهولعتب ةنسلا قو هرم نآر فلا ىف : لات ینامرک-لا لاق اريك اخ رشلا كرت

 ببساا نوكي نأ لمحو « ىجا هق وطنم كاردإو هانعم موب ىصوأ اذولف « هملدتب ةيصولا ىلا جاتحي الف هرمآ لوأ

 فالخب « اهمبفت نم نكمتيل امج اهملعتب داراف « تعب ذئموي ةنسلا نكت لو فحصملا یتفد نيب عمج دق نآرقلا نأ

 ةدحومب ( سابع نب ورمع ) لوق : لوألا ثيدحلا : اثيدح رثع ةثالث هيف ركذ مث همرغتل ردابیلف عومب هناف نآرقلا

 وه « نایفس» و یدهم نبا وه « نمحرلا دبع » و « ىنيدملا نب ىلع ةقبط نم نامثع ابأ ىنكي ىرصإ ىلهابلا وه ةلدبم مث
 يه « لئاو وبأ » و « جحلا باتك , ىف ثيدحتلاب هنع ىروثلا حرصت مدقتو نابح نبا وه « لصاو » و یروثلا

 جرش دنع هبسن مدقت دقو ةبعكلا بجاح ىردبعلا ةحلط نب نامع نبا ره ( ةبيش ىلا تساج) هو . ةملس نب قيقش

 | هدحو ىراخبلا دنع ثيدحلا اذه الا نيحيحصلا ىف هل سيلو « جحلا باتک » نم ةبعكلا ةوسك باب ىف هثيدل

 ةييش ىلا تسلج » لئاو ىبأ لوق ىف دجسملاب دارملا نال ركذ اهل رج مل ناو ةبعكلل ريمضلا ( اف عدأ ال نأ ) هلوق
 یآ « ةبعكلا ىف ىمرك ىلع » ثيدحلا اذه ىف جحلا ةياور ىف مدقت دقف اهلا راشأ هنأكف ةبعكلا سفن « دجسملا اذه ىف

 ىنلا نأ ةبيش هركذ املف نيملسملا حلاصم ىف لاملا ةمسق ردع دارأ : لاطب نبا لاق ۽ ةبجحلا ةداع هب ترج ام اهباب دنع

 ىنلا ريرقت نأ همامتو : تلق . بجاو امه ءادتقالا نأ ىأرو « امهفالخ هعسي مل هل اضرعتي مل هدعب ركب ابأو قل

 امأو ( هوعبتاو ل ىلاعت هلوق مومعل كلذ ىف هب ءادتفالا بجيف هرييغت كرتام رارمتساب هنکح ةلزنم لزنم ملل

 هل ربظ ولو « روكذملا ريرقتلا ضراعيام هلعف نم الو لب هلوق نم هل ربظي مل هنأ ىلع هضرعت مدع لدف ركب وبأ

 « ضرعتلا مدعب ىلوأ همايأ ىف لاملا ةرثكح دوجو عم رمع نوكيف هتدم ىف هتلقل لابا هجايتحا عم امس ال هلعفل

 نب وربع انثدح ) هلوق : ثلاثلا ثيدحلا . « نتفلا باتک و ىف هحرش مدقت ةنامالا ىف ةفيذح ثيدح : ىناثلا ثيدحلا

 وهو ديدشتلاب بيطلا ةرم هل لاقيو ليحارش نبا ره هخيش «ةرم » و ملا فيفختو ميلا حتفب ىلا وه ( ةرم

 نوكسو ءاملا حتفب ( دمع ىده ىدملا نسحأو ) هلوق . هنع یوارلا ورمع دلاو وه سيل و « ميلا نوکسب ینادمما

 رشو ) هلوق « لالضلا دض ىناثلاو ةقيرطلاو ةثيملا لوالا ینعمو روصقم ءاحلا مضب ىنيمشكللو « رثكالل لادلا

 ىراخبلا نأ ىلع لديام تركذو « بدالا باتك » ىف ةدايزلا هذه نودب ثيدحلا اذه مدقت ( خلا اهتاثدحم رومالا

 ردقلا نكل « فوقوم هنأ ثيدحلا اذه قايس رهاظ نأ ةدايزلا هذه حرش لبق انه هيلع هبنأ امو كانه هرصتخا

 دحأ وهو مل هتافص نم ةفص نع ارابخ] هيف ناف « لپ دمع ىده يدحلا نسحأو , هلوق هنم عفرلا كح هل ئذلا



of ۷۲۸۸ - ۷۲۷۷ ثیدحلا 

 ةعوفرملا ثيداحألا ىلع نيرصتقملا نيفنصملا جرختا هيلع قفتلاک وهو ء كلذ ىلع هبن نم لقو عوفرملا ماسقأ
 هيلحك هقلخ" ةفصي اذكو « هرعشو هبجوك هتاذو هقلخ“ ةفصب قاعتب ام رثكأ ناف مل هلئاش ىف ةدراولا ثيداحالا
 « رخآ هجو نم عفرلاب هيف احرصم دوعسم نبا نع ءاج روكذملا ثب دحلا نأ عم كلذ ىف جردنم اذهو , هحفصو
 « هيف ةدايزب اضيأ اعوفرم رباج ثيدح نم لسم هجرخأو « ىراخبلا طرش ىلع وه سيل نكل نئسلا باص هج رخأ
 لادلا حتفب « تاثدحنا , و« حاصلا ىدملا باب ىف «بدالا باتك , ىف كلذ تذيب دقو ءاضيأ هطرش ىلع وه سيلو
 لصأ هل ناك امو « ةعدب » عرشلا فرع ىف ىمسيو عرشلا ىف لصأ هل سدلو « ثدحأ ام اهب دارلاو هثدحم عمج

 لاثم ريغ ىلع ثدحأ ءىش لک ناف ةفللا فالخ ةمومذم عرشلا فرع ىف ةعدبلاف « ةعدبب سيلف عرشلا هيلع لدي
 ةشئاع ثيدح ىف درو ىذلا ثدحا مال ینو ةثدحلا ىف لوقلا اذكو « امومذم وأ ادومم ناك ءاوس ةعدب یمسپ
 عقو دقو ,ماکحالا باتك , یف ابيرق كلذ نایب ىضمو هح رش مدقت اك «در ووف هنم سيل ام اذه ان رمأ ىف ثدح نمو
 ناف رومالا تاثدحو مايإو » ةيراس نب ضابرعلا ثيدح ىفو « ةلالض ةعدب لک و ه هيلا راشملا رباج ثيدح ف
 وبأو دمحأ هجرخأ اذه هيفو هركذف « ةغيلب ةظعوم مثلي هللا لوسر انظعو » هلوأ ثيدح وهو « ةلالض ةعدب لك
 هللا راشلا ةشئاع ثيدح نم بيرق ىنعملا ىف ثيدحلا اذهو <« اح لاو نابح نباو هجام نبا هحمصو ىذمرتلاو دواد
 وبف اهفلاخ امو دومم وهف ةئسلا قفاو اف « ةمومذمو ةدومح : ناتعدب ةعدبلا  ىعفاشلا لاق ملكلا عماوج نم وهو
 هجرخآ ام اضيأ ىعفاشلا نع ءاجو « ىعفاشلا نع دينجلا نب يهاربا قيرط نم هانع ميعن وبأ هجرخأ « مومذم
 امو « لالضلا ةعدب هذبف اعامجإ وأ ارثأ وأ ةنس وأ اباتك فلاخي ثدحأ ام ناب ريض تائدحا , لاق هبقانم ىف قریب
 ماکحالا ىلا ةعدبلا ءابلعلا ضع مسقو . یهتنا « ةمومذم ريغ ةثدح هذبف كلذ نم اًئيش فلاخ ال ريخلا نم ثدحأ
 اذاف کل ثدحيو نوثدحتس مكناو ةرطفلا ىلع متحبصأ دق : لاق هنأ دوعسم نبأ نع تبثو « حضاو وهو ةسفب|
 نع ةداوملا ةيبقفلا لئاسملا نيودت مث نآرقلا ريسفت مث ثيدحلا نيودت ثدح اهف « لوألا ىدملاب کیاعف ةثدحم متيأر
 نوركألا هيف صخرو ةفئاطو ىسوم وبأو ر# هركنأف لوألا اماف « بواقلا لامعأب قلعتیام نيودت مث ضحا ىأرلا
 راكنا دتشا اذكو ةريسي ةفئاطو دمحأ مامالا هركنأف ثااثلا امأو « ىعشلاك نيعباتلا نم ةعامج هركنأف ىناثلا امأو
 ىتح لوألا غلابف « ةافثلاو ةتبثملا اط ىدصتف تانايدلا لوصأ ىف لوقلا نيودت اضيأ ثدح اعو « هدمب ىذلل دحآ
 له مذ ىف مبمالكو ىعفاشلاو فسوب ىنأو ةفينح ىبأك كلذل فلسلا راكنا دتشاو « لطع ىتح ىناثلا غلابو هبش
 ىنلا دبع ىف نكي مل هنأ كلام نع تبثو « هبامصأو مل ینلا هنع تكس اف اوملكت مهنا هبيسو « روبشم مالکلا
 نزرع رخأت نم عسوت دقو - ةيردقلاو ضفاورلاو جراوخلا عدب ىنعي  ءاوهآلا نم ءىش رمعو ركب أو هلي
 لئاسم اوجزم ىتح كلذي اوعنتقي ملو « مبعابتأ و نيعباتلا ةمئأ اهركنأ ىلا رومالا بلاغ ىف ةلضافلا ةثالثلا نو رقلا
 مث «اهرکتسم ناك ولو ليوأتلاب راثالا نم هفلاخام هيلا نودري الصأ ةفسالفلا مالك اواعجو « نانويلا مالكب ةنايدلا
 اوحلطصا ام لمعتسي مل نم ناو ؛ليصحتلاب اهالوأو مولعلا فرشأ وه هوبتر ىذلا نأ اومعز ىتح كلذب اوفتكي مل
 دب هنم هل نكي ل ناو فا هثدحأ ام بنتجاو فاسلا هيلع ناك ام کاست نم ديعسلاف « لهاج ىاع ورف هيلع

 فيضغ نع ديج دنسب دحأ جرخأ دقو . قفوملا هللاو ةلاصالاب دوصقلا لوألا لمجو « ةجاحلا ردقب هنم فتكيلف
 , ةعمجا موي سلا ىلع یدیالا عفر ىلع سانلا انمج دق انإ : لاقف ناورم نب كلا دبع "ىلا ثعب لاق ثراحلا نبا



okةنسلا و باتكلاب ماصتعالا باتک ب 45  

 لپ ىنلا نال امهنم ءىث ىلا کہیجم تسل و ىدنع کعدب لثمأ امبنا امآ : لاقف ء رصعلاو حبصلا دعب صصقلا ىلعو

 اذه تاک اذاو ىهتنا . « ةعدب ثادح) نم ريخ ةنسإ كسمتف ابلثم ةنسلا نم عفر الإ ةعدب موق ثدحأ ام م: لاق

 دقو . ابفلاخ ام ىلع لمتشي ام فيكف « اف هل لصأ ال ام كنظ اف ةنسلا ىف لصأ هل مآ ىف ناحصلا اذه باوج
 نيا نا « قاقرلا باتک » ىف ىضمو اول الثل سيمخ لك ةياحصلا رك ذي ناك دوعسم نبا نأ « للعلا باتك » ىف یضم

 ريكذتلا صصقلاب دارلاو « ريمع نب ديبعأ ةمشئاع ةيصو هوحنو « نيترف تبیآ ناف ةعمج لك سانلا ثادح : لاق سابع

 هلوق امأو « ةجاحلا بسحب لب ةعملا ةبطخک ابتار هلمحي نكي مل نكل لم ىنلا دبع ىف كلذ ناك دقو « ةظعوملاو
 ىمسي ثدحلا نأ ىلع لدي هناف « رومألا تاثدحمو مايو « هلرق دعب < ةلالض ةعدب لك ناف ر ضايرعلا ثيدح ىف

 ةعدب اذك كح , لاقي ناکف ابقوطنم امأ « اپهوبفمو ابقوطنم ةيلك ةيعرش ةدعاق « ةلالض ةعدب لك » هلوقو ةعدب

 « ناتمدقملا تحص ةعدب روكذملا محلا نأ تبث ناف « ىده هلك عرشلا نال عرشلا نم نوكت الف « ةلالض ةعدب لک و

 . ماعالو صاخ قيرطب عرشلا نم هل ليلد الو ثدحأ ام « ةلالض ةعدب لک ه هلوقب دارملاو « بولطملا اتجتناو

 نآرقلا نم ءىشب هتظعوم متخ دادأ ( نیزجعع من امو تأل نودعو" ام نآو و دوعسم نبأ ثيدح رخآ ىف هلوقو

 وحنلاب لاغتشالاك « ةبجاولاف » ماسقأ ةسمخ ةعدبلا « دعاوقلا ١ رخاوأ ىف : مالسلا دبع نبا لاقو . لاخلا بساني
 ' « بجاولا ةمدقم نم نوك يف كلذب الا تأتي الو  بجاو ةعيرشلا ظفح نال هلوسرو هللا مالک هب مفي ىذلا
 ةنسلا فلاخ نم هبتر ام « ةمرحاو » ميقسلاو حيحصلا نيت ىلا لصوتلاو هقفلا لوصأ نيودتو بيرغلا حرش اذكو

 ءانبو حيوارتلا نع عامتجالاك ىوبنلا دبعلا ىف هنيع دبعي ۸ ناسح) لك « ةبودنملاو » ةببشملاو ةثجرملاو ةيردقلا نم

 ةغاصملک « ةحابملاو » هللا هجو كلذب ديرأ نا ة ظانملا سلام دقعو د ومحلا فوصتلا ىف مالكلاو طبرلاو سرادملا
 كلذ شب نوكي دقو . نكسمو سيلمو برشو لکا نم تاذل"سلا ىف عسوتلاو ؛ رصعلاو حبصلا ةالص بقع

 ةصق ىف ىنوجلا دلاخ نب ديزو ةريره ىلأ ثيدح : سماخلاو عبارلا تب دا . لع لاو لوألا فالخ وأ اهوركم

 « كلذك سيلو امل باطخلا نأ موي اذهو « هلا باتكب اکنیب نیضق »  لاقف لپ هللا لوسر دنع انك الاق فيسعلا

 انه روكذملا ردقلاو « هرجأتسا ىذلا ةأ ماب فيسعلا انز ببس اماحت امل هرجأتسا ىذلاو فيسعلا دلاول وه امتإو

 « هللا باتك » الع قلطي ةئسلا نأ نم هضرغ ىف هلوخدل هيلع انه ىراخبلا رصتقاو « ةروكذملا ةصقلا نم فرظ

 عم كلذ ريرقت مدقت دقو ( یحوب یحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني امو 2 ىلاعت هلوقل « هريدقتو هيحوب ابنال
 رغصم ةلمهملاو ءافلاب ( حيلف ) هلوق . سداسلا ثيدحلا . دودحلا نايبب قلعتملا « نيبراحنا باتك , ىف ثيدحلا حرش

 الإ ةنجلا لخدب یمآ لک ) هلوق . ةئوميم ىبأ نبا هل لاقب ىذلا وه « ىلع نب لاله , هخيشو « ىندملا ناس نا وه

 نمو » اولاق كلذلو ةنجلا لوخد نم عدتمرال مم الک نال رمتسم مومعلا نأ هرهاظو عنتمآ ىأ ةدحوملا حتفب (ىبأ نه

 مدقت دقو رم لوسرلا ناصع وهو هتفس نع عانتمالا نع زاجم لوخدلا نع مهلا عانتمالا دانسا نأ مل نف 7 فأي

 دحأ جرخأو قواسم هحرش مدقتو « هللا عاطأ دقف ىنعاطأ نم م اعوقم اضيأ ةريره ىبأ ثيدح ماکح الا لوآ ىف

 دارش هللا ىلع درشو ىبأ نم الإ ةنجلا نلخدتل و هعفر ةريره یآ نع جرعالا نع ناسيك نب خاص قیرط نم ماحلاو

 وهو ءابإلاب فوصوملاو « ديج هدنسو یاربطلا دنع ةمامأ ىنأ نع دهاش هلو  نيخيشلا طرش ىلع هدنسو « ريعبلا

 ءاش نم الإ لخاد لوأ عم اطوخد نم هعنمدارالف ابلسم نك ناو الصأ ةنإلا لخديال وف ارفاك ناك نإ عانتمالا



 ۱۵۵ ۷۲۸۱-۷۵۸۸ ثيدحلا
 حتف ىرتخبلا هدج مماو « ةدحوملا فیفختو ةلمبملا حتفب ( ةدابع نب دم ) هلوق ۰ عیاسلا ثيدحلا . ىلاعت هلل
 ثيدحلا اذه الإ ىراخبلا ىف هلام رفعج اأ ىنكي ىطساو ةقث « قوف نم ةانثملا حتفو ةمجعملا نوکسو ةدحوملا

 « نوراه نبأ وه هخيش « ديزي , و یا خويش نم بارا ةقبطلا نم وهو « بدألا باتكو » ىف مدقت رخآو

 لئاقلاو ةليقل ةيناتحت مث ةلمبمب هوبأو ميظع نزو ةلمهملا حتفیف مياس امأ ( هيلع ىنثأو نايح نب ميلس انثدح ) هلوق
 وه كاشلاو ءانيم نب دیعس كلذ لئاقلا ( تعم وأ انثدح لاق ) هلوق . ديزي وه ىنثأ لعافو دمع وه هيلع ىنثأو د
 ىلوأ بصنلاو عفرلابو بصنلاب أرقي نأ راج ىف زوجمو « ديعس هخيش الا نيتغيصلا ىأ ىف كش « نايح نب ميلس
 اذه بقع ةقامملا لاله ىنأ نب ديعس ةياور ىف نكلو « مهضعب ءاعسأ الو مهئامسأ ىلع فقأ مل ( ةكئالم تءاج ) هلوق
 : لاقف اموی لس هللا لوسر انیلع جرخ د هظفاو < 0 مو ليربج ةصقلا هذه ىف رضح ىذلا نأ ىذمرتلا دنع
 ىف رصتقاو . هريغ امهنم لك عم ناك هنأ لمتحيف « لجر دنع ليئاكيمو یر دنع ليربج نأك مانلا ف تيأر ینا
 هححصو هنسحو ىذمرتلا دنع دوعسم نبأ ثيدح ىف عقوو « اباوجو ءادتبا مهنم مالكلا رشاب نم ىلع ةياورلا هذه
 بايث مهيلع لاجرب انأ ذإ دعاق انأ انيبف لاق ۽ خفن مان اذإ ناكو « دقرف هذغ دسوت مب ل ىنلا نأ : ةمزخ نبا
 هلوق « هيلجر دنع موم ةقئاطو < هني هلل لوسر سآر دنع منم ةفئاط تساب « لاما نم مه ام لعأ هللا ء.ضيب
 لاقف ) هلوق « دذ ىبأ ةياور نم « لاق , ظفل طقسو رثكألل اذک ( الثم هل اوبرضاف لاق الثم اذه ميحاصل نا )
 ظقب لجر لاقي « هرطاوخ ةحصو باقنا ةايح هب داري ليثمت اذه یزمرپمارلا لاق ( ناظق, هلوق ىلإ مان هن] مهضعب
 هيفيع نا « ىنلا اذه قوأ ام لثم قوأ طق ادبع انيأر ام : مهنيباولاقف دوعسم نبا ثيدح قو ؛ بلقلا ىذ ناك اذا

 , الثم هل برضا هيحاصل اههدحأ لاقف . « لاله ىبأ نب ديعس ةياور قو « الثم هل اوب رضا « ناظق هبلقو ناماثت `

 ىف دحأ داز ىناربطلا دنع ىثرجلا ةعيبر ثيدح ىف هوو « كلدم امنإ كلق لقع لقعاو كنذآ عم عما م لاقف
 لجر لثك هلثم ) هلوق ۰ كبلق لقعيل هيفو « اولوأو برضن وأ لوؤاو 5 هل او رضا اولاقف دوعسم نبا ثيدح
 3 انيصح اناث , دمحأ ةياور قو ارصق یب ديس لثم و دوعسم نبأ ثيدح ىف ( ةيدأم م اذ لعجو اراد ین

 3 هبقاع هب مل نمو هبارش نه برشو هماعط ن م لكأ هباجأ نف « هبارشو هماعط ىلا سانلا اعدف ةبدأم لعج
 یحو ةدحوم اهدعب لادلا مو ةزمهلا نوکس ةيداملاو « اديدش اباذع بذع د دحأ ةياور ىفو « هبذع ب لاق

 نآرقلا و ثيدح ىف هون 9 رلا لاقو ؛ ناتحیصف ناتغل حتفلاو مضلا كلا دبع ىنأ نع : نيتلا نبا لاقو « حتفلا
 بدأ ىذلا هللا بدأ دارأ حتفلاب هلاق نمو « ةهلولا دارأ مضلاب هلاق نم ضماحلا یموم وبأ ىل لاقو : لاق « هللا ةيدأم
 ىلا سانلا وعدپ الوسر ثعب مث » ديعس تاور ف اعا ثعبو ) هلوق ٠ ملا نيعتي اذه ىلعف : تلق . هدابع هب
 لهأل ةجح هنم ذخؤي لبق( اههقفي هل اه ولوآ مب ضعب لاقف ) هلوق ٠٠ « رت نم مهنمو لوسرلا باجآ نم مف هماعط
 ترعام ىلع ايؤرلا نأ ىلع لدي « هل الو ۳ لاطب نبا لاق » هيلع دمتعا مان ا ىف عقو اذإ ریبعتلا نأ ريبعتلا
 كلذ درطي الف « كاللا ىثرملاو لِي ینلا ىفارلا نوکل ةصقلا هذهب صاصتخالا لامتحال رظن هيفو ٠ یهتنا مونلا ىف
 از اهب لثمملا ىأ ( ةنجلا آلا اولاقف ) هلوق ء رم ثلاث عقو اذکم ( مئان هن] مهضعب لاف ) هلوق « مثديغ قح ىف
 ثيدح قو « هللا لوسر دمج اب تنأو ةنجلا تيبلاو مالسالا رادلاو كلااوه هللف » لاله ىنأ نب ديعس ةياود ىف
 نف « ىعادلا دمو ةنجلا ماعطلاو مالسالا وهف نايذبلا امأو « نيملاعلا بر ومف ديسلا امأ ر دحأ دنع دوعسم نبا



 ىف لخدو هباجأ نف ةبدأملا بحاص لوسر هنال ىأ ( هللا عاطأ دقف ادحم عاطأ نف) هلوق « ةنجلا ىف ناك هعبتا
 دمای تنأو و هظفلو ديعس ةياور ىف كلذ نايب عقوو ةنجلا لوخد _.رع ةيانك وهو « ةبدأملا نم لكأ هتوعد
 هلوق ..ءايؤفام لكأ ةاملا لخد نمو « ةنجلا لخد مالسالا لخد نمو « مالسالا لخد كباجأ نف هللا لوسر

  هجتم امهالکو نيونتلاو ءارلا نوكسب هريغلو « ايضام العف ءارلا ديدشتب رذ ىبأل اذك ( سانلا نيب قرف دمو )
 رظنلا عطق عم « بکرااب بكرملا هيبشت لب « درفملاب درفملا هيبشت ليثقلا اذه نم دوصقملا سيل : ىنامركلا لاق
 ثيدح ىف داز « ةروكذملا ةقباطلا ىلع لديام قيرطلا هذه ريغ ىف عقو دقو « ىهتنا نيفرطلا نم تادرفلا ةقباطم نع

 مث لاق « لعأ هلوسرو هللا : تلق . ؟ مه نم ىردت له « ءالؤه لاق ام تعمس : لاق ظقيتسا الف » دوعسم نبا
 نم « بقانملا باتک »ىف مدقت : هبت . ثيدحلا « هدابع اهلا اعدو ةنجلا ىنب نجرلا اوبرض ىذلا لثملاو « ئاللا
 الإ اهنسحأو ابلكأف اراد یب لجرك ءاببنالا لثمو لثم مللي تم ىنلا لاق و دانسالا اذهب نايح نب ماس نع ر >] هجو

 متاخ لب هن وک و ةوبنلاب قلعتی بک شلاق یذلا ثيدحلاف < E ليثمتو رخآ ثيدح وهو « ثيدحلا « ةنبل عضوم
 ىف ميعن ىبأاكح امیطاخ نم مو دقو « عنتما وأ باجأ نم لاوحأبو مالسالا ىلا ءاعدلاب قلعتي اذهو « نييبنلا
 ثر دح بنا هنم انظ ةنبللا ثيدح دروآ هدنع ابو رم هدجب و بابلا ثيدح ج رخ هيلع قاض امل هناف « جرختسلا :

 ىربرفلا نع هتياور نم هدروأ هتايورم ىف هد + ۱ هناف كلذ نم یلیعاعالا ملسو « هتنيب ال كلذك سيلو دحاو .
 باتک , ىف خيشلا وبأ هجرخأ ةنبالا ثيدح دنسلا اذهب نوراه نب ديزي ىور دقو « هدنسب ىراخبلا نع ةزاجالاب

 ران دقوآ لجر لک مكدثمو ىلثم د ثيدح دنسلا اذه قاسو « هلع ىطساولا نائس نب دحأ قیرط نم « لاثمالا

 : لاقف اقلعم « لاثمالا باتک » ىف بابلا ثيدح « یزمرپمارلا رکذ دقو رباج نعال ةريره ىبأ نع هنکل « ثيدحلا

 هعبات ) هلوق ۰ محاز رم نب كاحضلا لسرم نم هاتعم دروأو ديزيب هدنس لصوي و دنسلا قاسف نوراه نب دی زب ىورو

 نع ) هلوق ۰ . تاقثلا دحأ ىرصملا ميحرلا دبع وبأ وهو ديزي نبا ىنعي ( دلاخ نع ) دعس نبأ عب ( ثيل نع ةييتق

 نأ هرهاظو ثيدحلا رم ردقلا اذه ىلع رصتقا اذكه مقلي ىنلا انیلع جرخ لاق رباج نع لاله ىنأ نب ديعس

 اضيأ هلصوو دنسلا اذه. ةبيتق نع ىذمرتلا هلصو دقو « فالتخالا نم امهنيبام تنيب دقو « هلثم ثيدحلا ةيقب

 جارسلا بسنو ةبيتق نع امهالك « جارسلا سابعلا ىلأ قيرط نم ميعن وبأو « نايفس نب نسحلا نع لييعامسالا

 كردي مل لاله بأ نب ديعس « لسم ثيدح اذه : هجرخ دعب ىذمرتلا لاق , هتركذ اي هخيشو ثيللا هتياود ىف
 مل هنال « ةفوقوم ءانيم نب ديعس قيرط نأ نظ ۽ مو عقود یراخیلا داريا ةدئافو : تلق . هللا دبع نب رباج

 مس ینلا نع هجو ريغ نم ءاجو ىذمرتلا لاق مث ۽ اهرصتل قيرطلا هذه قاف مل ینلا ىلا كلذ عفرب حرص

 هيفام تنيب دقو « هححصو دوعسم نیا ىلإ هدنس هقاس م « دوعسم نبأ نع بابلا قو 2 اذه نم حصأ داتساب

 عطقناا اذه دضتعا دقو « رباجو ديعس نيب عطقنم هنأ ديري : لسرم هنأب هل ىذمرتلا فصوو . ىلاعت هللا دمحب اضيأ
 یف ىذلا ءانیم نب ديعس ريغ لاله أ نب ديعسو « ديج هدنسو هقابس وحش هناق ىناربطلا دنع ىثرجلا ةعيبر ثر دع

 وهو یراا ددعتب امإ امینی 2 لاله یآ نبا فال ىعبات ءانرم نبا نکل ىندم اهم لکو « لوالا دنسلا

 ليربج ىلع هراصتقا نيب عملا قيرط مدقتو « هريغ ظفحي ملام ةاورلا ضعب هيف ظفح دحاو مانم هنأب وأ حضاو
 نب ديعس ةياور رهاظو « رخآ ىف ةرثكلا ىلع لادلا نيبناجلا ىف عمجا ةغيصب كاللا هركذو ثيدح ىف ليئاكيمو
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 دوعسم نبأ ثیدح ىفو « مانلا ىف تيأر ىنإ لاقف انیلع جرخ د هلوقل هلي ىنلا تيب ىف تناك ايؤرلا نأ لاله ىبأ

 ىلع تناك ايؤرلا نأب عمجو « ذئنيح هيلا اا حبصلا دنع ىنغأ مث « مهيلع أرقف نجلا ىلا جرخ نأ دعب ناك كلذ نأ

 فصو ذإ ةافانم امینیب سيلف كلذ ادع امو « ابصقف هباحآ ىلع جرخ هلزنم ىلا عجر الف ءدوعسم نبا فصوام

 نب ىلع قيرط نم یناربطلاو رازبلاو دحأ جرخأ دقو «لاجرلا ةرو صب اواكشت مهنأ ىلا ريشي « ناسح لاجرب ةكئالملا

 لثلا قاسو « نيكسلملا مسي مل نكل لاله ىبأ نب ديعس ثيدح لوأ وعن سابع نبا نع ناربم نب فسوي نع ديز

 نم مبعم نكي لف ةزافم سأر ىلا اوهتنا رفس موق لثك « هتمأ لثمو اذه لثم نا : لاق مدقت نم قايس ريغ ىلع

 ةبشعم اضاير كب تدرو نإ متيأرأ لاقف لجر مات ذإ كلذك  انییف « هب نوعجريام الو ةزافملا هب نومطقیام دازلا

 ميديأ نيب نإ مهل لاقف  اونسو اوبرشو | ولكأف « مدروأف مهب قاطناف « معن : اولاق ؟ ىنوعبنتأ « ءاور اضايحو

 ةفئاط تلاقو « هنعبتنل هللاو قدص ةفئاط تلاقف « ىنوعبتاف هذه نم ىورأ اضايحو « هذه نم بشعآ ىه اضاير

 "لع نكلو « للا برذا امإو مانيلا امإ ددعتلا ىلع لا ىوق اظوفحم ناك نا اذهو « هيلع میقن اذمم انيضر دق

 لكؤي ام وهو « ةبدأملا د دوصقملا نإ : دوعسم نبا ثيدح ىف ىبرعلا نبا لاق . هظف لبق نم فيعض ديز نبا

 ءاضقناب الإ انل لاصو ال نأ قملاو « لاصولا الا ةئجلا ىف بولطمال نولوقي نيذلا ةيفودلا ىلع در هيفف برشيو .

 حضاوب درلا نم هاعدا ام سيلو « یهتنا ةنجلا ىف هلك كلذ عامجو ةلوقعملاو ةسوسحملاو ةيناسفنلاو ةينائجلا تاوبشثلا .

 انيلع لضفلا هلف انبي ملف هانوعد نم موق فالخ وهو < نيهأ اب مل نمو . مركأ ةوعدلا باجأ نم نأ هيفو لاق

 ثيدحلا . ثيدحلا اذه هنمضتاک وهف ىلوملا عم دبعلا كح امأو « رظنلا ىف لوبقم هناف « هيلع لضفلا اناف انباجأ ناف

 نويفوك ميلك دنسلا لاجرو ؛ ثراحلا نبا وه « مامهوو ىعخنلا وه « ميهارباو ه یروثلا وه (نايفس) هلوق : نماثلا

 « دابعلا ةنسلاو نآرقلاب ءالعلا مهب داراار « ءىراق عج زوءبم ءارلا ديدشآو فاقلا ضب ( ءارقلا رشعماي ) هلوق

 كسلا نع ةيانك یهو ةماقتسالا قيرط اوكلسا ىأ ( اوهيقتسا ) هلوق ٠ رثع ىداحلا ثيدحلا ىف هحاضيإ قأيسو

 لوالاو « هت هريغ ىكحو نيالا نبا هب مزج اک هلوأ حتذب وه « متقيس , هيف هلوقو « اکرتو العف ىلاعت هللا ساب

 ىف معن وبأ هجرخأ « تقبس دقف متعقتسا ناف , هيف ىراخبلا خيش معن بأ رع ىلهذلا ىحي نب دم داز دمتعملا

 نم كذب بطاخ هنأ دارلاو « نيقباسلا وأش ةياغ هنال دعبلاب هفصوو ارهاظ ىأ « ًادیعب اقبس و هلوقو جرختسلا

 ىلا لضي مل هلمعب لمع نإ هدعب ءاج نم نال « ريخ لك ىلا قيس ةنسااو باتكلاب كس اذاف مالسالا لئاوأ كردأ

 ىأ ( الاشو انيمي متذخأ اف ) هلوق « اکحو اسح هنم دعبأ وبف الإو « مالسالا ىلا هقبس نم هيلا لصو ام

 لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف امقتس» ىطارص اذه نأو ) ىلاعت هلوق نم عزتنم ةفيذح مالكو « روكذملا مالا متفلاخ

 سم نياوآلا نيقباسلا لضف ىلا ةراشالا اذه ةفيذح ثيدح نم عفرلا ک> هل ىذلاو ( هليبس نع مكب قرفتف

 ه:ةیرط ىلع هدعب اوشاع وأ لس ىنلا ىدي نيب اودبشتساف ةماقتسالا ىلع اوضم نيذلا راهنالاو نيرجابملا

 ىقوتسم هح رش مدقت دقو «نايرعلا ريذنلا » ىف یوم نأ ثءدح : عساتلا ثیدا . میشرف ىلع اوتأم وأ اودبشتساف

 ةدرب ىلأ نب هللا دبع نبا وه رفصم ءاروةدحومب « ديرب و و « قاقرلا باتك د نم ىصاعملا نع ءاهتنالا باب ىف

 رك يآ ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدح : رشاعلا ثيدحلا . ىرعشالا یوم ىنأ نبا وهو هدج وه هخرش « ةدر وبأ هو

 ديكب نب هللا دبع نب ىحي ىنعي ( ريكب نبا لاق هرخآ ىف ) هلوق ۰ ابرق هيلا ةراثالا تمدقت دقو ةدرلا لهأ لاتق ىف

 ىرارلا حتت ه ۱۳ ج ۲۳ م



 هيف روكذملا دنسلاب ثيللا نع هثدح ةبيتق نأ هدارمو « خلا خاص وبأ وهو ثيللا بتاك ىنعي ( هللا دبعو ) ىرصملا

 دنسلاب ثيللا نع هللا ديعو ىح هب هثدحو « اذكو اذك » ىنيمشكلا ةياور ىف انه عقوو , اذك ىنوعنم ول و ظفلب

 باتك » ىف هيلا ةراشإلا تمدقت اک « الاقع » ىور نم ةياور نم ىأ « حصآ وهو » هلوقو « اتانع» ظفلب روكذملا

 هب مزج اک سيوأ یب نبا وه ( ليعامسا انثدح ) هلوق . رشع ىداحلا ثيدحلا . انه عقو ىذلاك همیبآ وأ « ةاكزلا

 نبا وه « سنوي » و ىرصملا هللا دبع وه « بهو نبا ١ و « ىحيصألا ىندملا هللا دبع « سيوأ ىبأ » مماو یزلا

 نون مث نيتلمهملا داصلا نوكسو ما رسكب ( نصح نب! ) ارغصم نونو ةيناتحتب ( ةنيبع مدق ) هلوق . لی الا ديزي

 هلو « ءافجلاو لبجلاو ةعاجشلاب افوصوم ةيلهاجلا ىف ناكو « ةباحصلا ىف دودعم ىرازفلا ىنعي ( ردب نب ةفيذح نبا )

 سادرم نب سابعلا ىنع هايإو ةفلؤملا عم هاطعان انينح لب ىنلا عم دهشو حتفلا ىف لس مث « یزاغلا » ىف ركذ

 : هلوقب یلسلا

 عرقالاو ةنيبع نيب دی علا بهو ین لمجتأ
 نيح رمعو ركب یآ عم ةصق هلو « قمعتلا نم هرکبام باب » ىف ابيرق قأيس سباح نب عرقالا عم رکذ هلو

 لس ىنلا هاو « ريغصلا خراتلا ١ ىف یراخبلا هرکذ دقو « ربع هعنف اهايإ ةعطقي اضرآ هيطعي نأ ركب ابآ لأس

 رف ةدرلا لهأ لاتق ىف نودلسملا مهباغ ابلف « ةوبنلا ىعدا امل یدسالا ةحيلط قفاو نم ةنييع ناكو « عاطملا قحاا »

 دهشو هرمأ ماقتسا نأ دعب رمع ىلع ةنيدملا ىلا همودق ناکو « باتف هباتتساف ركب وبأ هب ىتأف « ةنيبع رسأو ةحيلط
 رأ مل رحلا دلاو « سيق و و « دبعلا دض ظفاب ( رحلا هيخأ نبا ىلع ) هلوق ۰ ءىث بارعالا ءاذج نم هيفو « حوتفلا

 قو « نيهاش ناو نکسلا نب ىلع وبأ ةباحصلا ىف هركذ رطاو « ةيلهاجلا ىف تام هنأكو « ةباحصلا ىف اركذ هل

 لاقف دجسملا ىلإ ادغ حبصأ ابلف ىلصي تابف ىمعأ هل خأ نبا ىلع لزنف « ةنيدلا نصح نب ةئييع مدق كلام نع ةيبتعلا
 ىف تام هابأ آب راعشإ اذه ىفو « اشيرق عاطأ ام عرسأ اسف « ینعیطبال ةنس نيعبرأ ىدنع ىخأ نبا ناك ةنييع

 دابعلا ءابلعلا ىأ ( ءارقلا ناكو ) هلوقب بیسلا كلذ دعب نيب ( رع ميندي نيذلا رفنلا نم ناك و ) هلو « ةيلهاجلا

 « انابش وأ ه هلوق طبض فارعالا ةروس رخآ ىف مدقتو ؛ كلذب افصتم ناك را نأ ىلع لدف ( ربع ساحب باحصأ )

 اذه دنع هجو كل له ) لوق . اهرسك زوحيو واولا حتفبو ةمجعملا نيشلاب « هترواشمو ه هلوقو « نيبجولاب هنأو

 ق ؛ رباكألا لزانم فرعيال هنکسلو نيئمؤملا ريمأب هتعني نأ هقح نم ناك ذا ةنيبع ءافج ةلمج نم اذه ( ريمآلا

 نذاتساس هل لاق مث نمو « هتحارو هتولخ تقو الإ بجتحي ال ناك رمعف الإو « ةولخ ىف ىأ ( هيلع ىل نذأتستف )

 دائسالاب لوصوم وهو «رخلا ىأ ( ةنييل نذأتساف سابع نا لاق / هلوق . كدحو هب عمتم یح ىأ « هيلع كل

 «فارعالا ريسفت رخآ ىف ةيضاملا یرهرلا نع بيعش ةياور ىف ( باطلا نبا اي لاق لخد الف ) هلوق ۰ روکذلا

 ابطیض تأ دعب ىوونلا لاق « ةنكاس ةيناتحت امهنيب نيءاحلا رسکب « هيه » ابضعي ىفو نوکس مث رسکب یه : لاقف

 اک « لئالدلا » ىف تباث نب مساق كلذ ىلا قبسو « ىلوآلا ءالا لدب ةزمهلاب لاقيو ةدازتسالا ىف لاقت ةلك یه اذكه

 ثيدح نم ةدازتسا ةلك نيونتلا عم روسكم زمج « هبإ ههلوق اأ ريبزلا نبا لوق ىف لاقف قراشملا بحاص هلقن

 لمع نم « هتدزتسا نمل لوقت تيكسأا نبا ىنعي بوقعي لاقو لاق . فك ىأ بصتلاب « انع اهيا و لوقت و « فرعبال

 بصنلاب « اپل , تلق اذاف دازو ةياهنلا ىف اذك هاكحو ءانثدح هيإ , تاقف تنون تاصو ناف « هبا و ثيدح وأ
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 لاقو « فك ىأ انع هيإ : لاقي اک رجز ةلك نوكت دقو ةدازتسا ةللك نوكت دق ثيللا لاقو « توكسلاب مآ وبف

 « هديزتست نمل لاقت « لاعفالا ءاس] نم وهو ادب ةزمج خسنلا ضعب قو « ىلوآلا ءاملا رسكب انه هيه : یامرکلا

 ريض وه وأ « دحاو ىنعملاو ةيناثلا ءاملا فذحب یه خسنلا ضعب ىفو لاق مث « ةيناثلا ءافا طيضي لو لاق اذكح

 « باطخلا نبا اي ىه , هلوق ىلع هحرش ىف نقللا نا انخيش رصتقاو « ىهتنا هذه ةصقلا وأ ةيهاد یه ىأ فوذحن

 لوقت « ةحوتفم ةزمه هرخآ و ءاطا رسكب « باطلا نبا اي ءىه ه لاقف یشکرزلا حيقنت ىف عقوو هل ديدهتلا ىنممب

 نم طقس وأ خسانلا نم هلعلو هل هجو ال ةحوتفم ةزمه هرخآو هلوقو « ىهتنا « هیاو هيه و هتدزتسا اذا لجرلل

 نم ءىش مدقت دقو « دايدزالا ال فکلا بلطو رجرلا ةماكلا هذه دارأ هنأ قايسلا هيضتقي ىذلاو « ءىش همالك

 هلوقو ةبطاخما هذه هبطاخ ثيح ةئافج نم اضيأ اذه ءباطالا نبا اي » هلوقو رمع بقانم ىف ةماكلا هذه ىلع مالكلا

 « بطحلا نم ىظع ام لزجلا لصأو « ريثكلا ىأ مال اهدعب ىازلا نوكسو ميجلا حتفب « لرجلا انیطعتام هللاو »

 قو «هيرطي 7 عقب نأب م ىح ) هلوق ' ماللا لدب ميملاب ءامو , ىنئيمشكلا ريغ ةياور ىف ( کت الو ) هلوق

 ريمأ 5 رخا لاقف) هلوق ۰« هب عقوي نآ مث قح » هيف رو « هب مث ىتح » ريسُمدلا ف یرهرلا نع بیعش ةباور

 نع هيبأ نع بسش نب رش قيرط نم ليعامسالا ةياور ىفو « رجلا هل لاقف , ةروكذملا بيعش ةباور ىف ( نينمؤملا

 « رجلا نع سابع نا ةياور نم نوكي نأ ىضتقي اذهو « نينمؤملا ريمأ اب : تلق . سيق نب رحلا لاقف و ىرهزلا

 دأ لو ىراخبلا لاجر ىف رحلل مجرتي نأ یفینیف اذه ىلعو « رجلا وهو اهيحاص نع ابلح لب ةصقلا رضح ام هنأو

 هتلاوف ) هلوق ٠ هنع ضرعءأف ىأ « نيلهاجلا نم اذه نإو : لاق م ةيآلا ركذف ( هيبنل لاق هنا نا ) هلوق ٠ هلمف نم

 ةياور هدیژیو لمت وهو رجلا مالك هنأب نقلملا نبا انخيش مزجو نظأ اف سابع نبا مالک وه ( اهزواج ام

 افاقو ناکو » لاق كلذلو اهاضتقع لمع لب هيلع تلد ام ريغب لمع ام « اهزواج ام » ىنعمو « املا راشلا لیعاسالا

 لاق , ةمكع ةبالا هذه نأ رثکالا هيلا بهذ ال ةيوقت اذه فو « هزواجتب الو هيف ام لمس ىأ « هللا باتک دنع

 باوصلاب ىلوالاو « لاتقلا ةيآب ةخوسنم اهنأ ىلإ بهذ نم مم نأو كلذ ىف فاسلا لاوقأ دروأ نأ دعب ىربطلا

 ىنلا فيرعتل تلزن اهنأكف « خسنلا ىلع ةلالد الو نيكرشملا ةجاحم هيبن همیلعت كلذ عبتأ هللا نال ةخوسنم ريغ اهنأ

 نوکسف مهفالخأ نم وفعلا ذخأب مه مرمأو « نيدلسملا میلعت هب دیرآ وأ نیک رشلا نم هلاتش صو مل نم ةرشع هب

 ىهتنااكرت 7 العف هلمع نم ديالف بجاولا اماف « بجاوب سيل اف اضعب مهضعب ةرشع ةفص هةل هللا نم املعت

 ینعام ذخ یعلاو « سانلا عم وفعلا طاعت لیقو « هلوانت لبسام ذخ 0 ندد غ ا و

 وهو « اورفني ىتح مهيلع قشي امو دلا مهنم بلطت الو ةفلك ريغ نم لبسو مقالخأو ساسنلا لاعفأ نم كل

 : رعاشلا لوق هنمو ءاورسعت الواورسپ ١ ثيدحك

 بضغأ نيح قأوس ىف قطات الو قدوم یعدتست ىنم وفعلا ىذخ

 لَم ىنلا لأس » ةيالا هذه تلزن ال رماع نب ةبقع ثيدح نم دمحأو رباج ثيدح نم هيودرم نبا جرخأو
 : هلع ىتلا ناف كط نع یفعتو كمر نم یلعمتو كاطق نم لصت نأ كرمأی كير ن] دجم اب لاق لزرع
 ىف هين هللا رمآ هصخلم ام : ىبطلا لاق هرکذف « كاذ امو : اولق ؟ ةرخآلاو ايندلا قالمخأ فرشأ ىلع کلدآ الأ
 دبجلا لذپ و سانلا عم ةرشاعملا نسحب رمالا امیلصعو « هب هللا هرمآ ام وحنب هتمأ رمأف قالخالا مراكمب ةيآلا هذه
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 - ىف هب رومألا فرعلا ىنعم ىلع مالکسلا مدقت دقو . قیفوتلا هاب و مهنع ءاضغالاو مهعم ةارادملاو مهیا ناسحالا ىف
 هلوقو « تفسک ».یلمتسلا ةياور ىف (سمشلا تفسخ نيح) هلوق : رشع ىناثلا ثيدحلا .ریسفتلا ف یقوتسم ةیالا `

 ءامسأ ثیدح حرش مدقت دقو « هب ءاج ام انمآو ادم انبجأف ىأ « انمآ و انبجأف د ییمشکلا ةياور ىف « هانبجأف »
 سيوأ ىبأ نبا وه ( ليعامسا انثدح ) هوو : رشع كلاثلا ثيدحلا . فوسكلا ةالص ىف ینوتسم اذه ركب ىبأ تنب
 نع هتياور ىلع هعبانو « كلام نع هب درفت هنأ مالكلا مذ هباتك ىف ركذو « یورما ليعامسا وبأ ظفاحلا هب مزج اك

 نم امهو ىسيوآلا زيزعلا دبعو یورفلا دم نب قحا امبعم نطقرادلا ركذ دقو « لاق اذك بهو نب هللا دبع كلام

 ةرق بأ قيرط نمو ة.برآلا ءالؤه قرط نم أطوملا ف تسيل ىلا كلام بئارغ ىف هجرخأو « ىراخبلا خویش
 مهتثالم « ةفينح ىلأ بحاص ىنابيشلا نسحلا نب دم قيرط نمو « سم نب ديلولا قيرط نمو « قراط نب یموم

 دانزلا نأ نع كلام ةياور نم عضوملا اذه ىف الإ ثيدحلا اذه ىراخبلا جرخي ملو « ةعبس اولکف اضيأ كلام نع

 باور نم ةناوع وبأو نايفسو « نمحر لا دبع نب ةريغملا ةياور نم سم هجرخأو « ةريره ىبأ نع جرعالا نع

 ةياور نمو « نمحرلا دبع نب ةماس ىبأو بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا ةياور نم ملسمو دانزلا ىبأ نع مهتثالث ءاقدو
 نع ميلك خاص ىبأ ةياور نم ىذمرتلا هجرخأو « دايز نب دم ةياور نمو « خاص ی ةياور نمو « هبنم نب مامه
 ركذو ینوعد ىنعمب ىهو « ینورذ » لسم ةياور ىف (ینوعد) هلوق . ةدئاز ةدئاف نم مهتياور ىف ام ركذأسو ةريره ىبأ
 سالا ای اب : لاقف قم هللا لور انبطخ , ةريره ىبأ نع لاقف دايز نب دمع ةياور نم ثيدحلا اذه ببس لسم

 : هللا لوسر لاقف « اثالث اطاق ىتح تكسف ؟هللا لوسراي ماع لكأ : لجر لاقف اوجه جلا مكيلع هللا ضرف دق

 تلزنف هيف دازو ارصتخم ىنطقرادلا هجرخأو ثيدحلا « کتسکرت ام لورذ لاق مث « متعطتسا الو تبجول معن تلق ول

 « ريسفتلا ف ىربطلا دنع سابع نبا نع دهاش هلو ( کوسن مل دبت نإ ءايشأ نع اولأستال اونمآ نيذلا اهيأ ای 9
 نيذلا اأ اي ) هللا لزنأف هيفو ثيدحلا « کتک رتام ینوکرتاف متءطتسا ال تيجو ولو تبجول « معن تلق ول و هيفو
 هللا ءاش نإ هيلي ىذلا بابل ف لاؤسلاب قاعتي ايف لوقلا طب ىنأيسو ةيآلا € کل دبت نإ ءايشأ نعا ولاستال اونمآ

 اوتامآ مال نیظفلا نيب رياغ اغناو « ءىش نع ىبن الو ءىثب ىمأ ریذب ک ایا یرت ةدم ىأ ( کتک رام ) هلوق . لاعت

 ءرذ , وهو رمالا لمفو « رذی » وهو عراضلا لعفلا اوتيثأو ایطومفم مساو اممم لعافلا مساو ىضاملا لعفلا
 كلذب أرق ( لق امو كبر كعدو ام ) ىلاعت هلوق ىف ذاشا ىف هب ءىرق ( عدو عم نکسلو عديو عد هلثمو

 : رعاشلا لاقو « ةفئاطو ةلبع بأ نب ميهاربا

 رمسلا ةفقثللا فارطأ سئارف ماع نب ورمع لآ انعدو نحنو
 لاؤسلا كرت ىمآلا اذهب دارلاو «ینوکرتا لاقل الإو «ةرابعلا ىف نئفتلا ليبس ىلع كلذ ركذ نوكي نأ لمتحو

 عقت نأ ةيشخو « تنعتلا نم ابلاغ هيف ا( لاوساا ةرثك نعو « هعرحت وأ هب وجو هب لزني نأ ةيشخ عنقي ۸ ءىش نع
 اورثكتال « کتک رام ینورذ» هلوق ىنعم جرف نبا لاق « ةفلاخا عقتف لاثتمالا كرت ىدؤي دقف « لقثتسي رمأب ةباجإلا
 ناك ناو ء اوجح , هلوق نأ اک « هریغل ةحلاص تناك ولو ربظ ام هجول ةديفم نوكت ىتلا عضاواا نع لاصفتسالا نم

 نع بيقنتلا اورثكت الو « ةدايزلا مدع لصألا ناف ةرلا وهو ظفللا هيلع قدصي امب تکی نأ ىغبنيف رارکتلا اخلاص

 اولثتمال تناك ةرقب ىأ اوحبذ ولف ةرقبلا اوحذي نأ اورمأ ذا « لیئارم.] ىنبل عقوام لثم ىلا ىا ةي دق هنآل كلذ
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 فورذ » هلوقب هرخآ ىلا «کلبق ناك نم كله اغاف و ةلوق ةيسانم ربظت اذهبو « میلع ددشف اوددش مهنكلو
 ودب ضرعا ول » اعوفرم ةريره ىنأ نع عذار ىنأ قیرط نم هریسقت ىف متاح ىبأ نباو رازبلا جرخأ دقو ۾ کک رتام
 نم هثيدحو روصنم نب دابع دنسلا گو « مهلع هللا دف ارددش نكلو « مهتنكل اهوعذف ةرقب ىندأ ليئارسإ
 لبق كح ال نأ ىلع هب لدتساو « اعوطقم ةيلاملا ىبأ نعو افرقوم ساء نبا نع یرطلا هدروأو نسل ليبق

 عفرلاب مهلاؤس كلذ دمب لاتو تاحتنب ( كلعأ اماف ) هلوق ٠ بوجولا مدع ءاي شالا ىف لصالا ناو عرشلا دورو

 ىأ « راز » كلذ دءإ لاتو مالا یمکو هلوأ معب « كلعأ » یییمهکلا ريغ ةياور قو « كلهأ لعاف هنأ ىلع

 ااف ر ظفلب دمحأ دنع مامه ةياور ىف عقوو « 97 ىلع رجلابو عفرلاب « مفالتخاو ه هلوقو « م مارس ببسب

 ىف عفرلا نيعتيو « ماوس ه هيفو « كله اماف » ىرهزلا ةياور فو« میفالنخاو » ىف رجلا نيعتيو ماوس هيفو « كله

 اهركذ ىتلا ةياورلا رابتعاب هناف اهرسكب ال ءافلا عفرب مهفالتخاو هتسرآ » ىف ىووذلا لوق امأو « مهفالتخاو د

 اذكه « هنع اوپناف و دايز نب دمج ةءارر ىف ) هو.ئئجاف ءىش نع م اذا ) هلوق « ىرهزلا قيرط نم ىلا یهو

 هنع مكتيبنام » اهلا راشملا ىرهزلا ةاور لوأ ىف عقوو « ةرهاظ هيف ةبسانملاو ةمدقلا كلت ىلع مالا اذه تيأر

 نيءبرآلا حارش ضعب لغاشتف « لسمو ىراخبلل ثيدحلا ازعو « نيدب رآلا ىف یوونلا ا هيلع رصتقاف « هوبنتجاف

 حجرأ انه ىراخبلا هدروأ ىذلا ظفالا ناو « ةاورلا فرصت نم كلذ نأ ملعب مو هادعام ىلع ىهنلا ميدقت ةبسانع

 امم ىرهزلا دنس ناك ناو یرهرلا قيرط نود دانزلا ىلأ قیرط جارخ] ىلع اقفتا امهنال ةيئيدحلا ةعانضلا ث تیحفنم

 . « نيخيشلا قافتا دانزلا ىبأ ةياور تدازو « ايوتساف ايف دع ام اضيأ دانزلا نأ دنس ناف « دیناسالا حصآ ىف دع
 بدنلا بجاحلا نبا لوق دعب : لاقف « ظفالا اذه ىلع اقفتا نیخیشلا نأ رصتخلا حرش ىف نيدلا جات ىضاقلا نظو

 ىراخبلا هاور : حراشلا لاقف « متعطتسا ام ةنم اوتأف ساب کتا اذا ر هلوقب بدنلل مالا نا لاق نم جتحا ىأ

 هقاس اب رغا هنکل و هدحو لسم ظفل وه امنا اذهو « متعطتسا ام هنم |ولعفاف هب كتر مأامود امبظفل و لسمو

 برشک هلعف ىلع فلكملا هرکیام كلذ نم ىنثتسيو « یهانلا عیج ىف ماع ىهنلا اذه نا مث « نيعبرألا ىف ىووذلا

 , اهحيبب ال ةيصمملا باكترا ىلع هاركالا : اولاقف مومعلاب اوكسمتف موق فلاخو « روبجلا ىأر ىلع اذهو رجلا

 : لاقف ءانزلا كلذ نم ةيعفاشلا ضعب ىنثتساو « ةربتعلا هارکالا ةروص تدجو اذا ةذخاؤملا مدع حيحصلاو
 جاليإلا ىلع هركيف ببس ريغب لجرلا ظعني نأ عنام الف الإو « هيف ىداقلا دارأ هنأكو هيلع هاركإلا روصتپال
 ءانزلا ىلع هاركالا روصتف ایناز ناكل اراتخم هلعف ولو « لاحم سيل كلذ لثم نإف « ةيبنجألا ىف ويف ذئنیخ

 ۽ هب صغ نم ةمقل ةغاس) الو « هب شطعلا عفد الو « راک مرح ءىشب یوادتلا زوج ال لاق نم هب لدتسا و

 ىهنلا تبث هناف ىوادتلا فالخب « رطضا نمل ةئيملا لكأك راصف سفنلا اظفح كلاثلا زا وج ةيعفاشلا دنع حيحصلاو
 اووادت الو » هعفر ءادردلا ىبأنع دواد بالو « ءاد هنكلو ءاودب سيل هنأ هعفر لئاو نع لسم ینف « اصن هنع
 اهيرشب عطقنی ال هناف شطعلا امأو « اهيلع مرح اف ىتمأ ءافش لمحي مل هللا نإ اعوفرم ةملس مأ نع هلو « مارح

 ىهنم باکترا ىف نذا هضراعي ملام همومع ىلع ىبنملا بانتجاب رمالا نأ قيقحتلاو « لعأ هللاو ىوادتلا ىنعم ىف هنالو

 "دمي مل هضعب بذتجا ولف « هعیج كرتي ىتح ىهنملا بانتجا لاثتما روصتي ال ىنابكافلا لاقو « رطضللل ةئيملا لكأك

 | نه باجأ دقو . اصخلم ىهتنا الثتم ناك مسالا هيلع قدصإ ام لفأب ی نم ناف  قلطملا ىنعي - رمالا فال الثتع



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا بانک - ۳۹ ٩٦

 فالخ ىهناا هلوانتبام داحآ نم ادحاو لعفب ال یتح ىهنلا یضتقل الثتع نوکی الف رمآلا یضتقب ىهنلا نأب جرف نبا

 « هدضب رمآ ءىثلا نع ىهلا نأبو « هدض نع یمن ءىثلاب رمالا له » فالخلا أكن مث نمو هسکع ىلع هناف رمآلا

 عقوو « عتعاطتسا ردق اولعفا ىأ ( متمطتسا ام هنم اوتاف) « « رمأب و لسم ةياور ىف ( ءىشب ترم اذإو ) هلوق

 قو « متعطتسا ام اورمتئاف رمالاب کترمآ اذاو « املا رامثلا مامه ةياور ىفو « هب کرم امو » ىرهزلا ةياور ىف

 نم ريثكح هيف لخدبو « مالسالا دعاوقو ماکسلا عماوج نم اذه ىوونلا لاق « اولعفاف , دايز نب دم ةياور

 ضعب ظفح و « ةروعلا رتسو « ءوضولا اذكو ؛ رودقلاب ىتأيف طرش وأ اهنم نكر نع زجع نمل ةالصلاك ماكحالا

 ءانثأ ىف ردق مث رذعلاب رطفأ نمل ناضمر ىف كامإلاو لكلا ىلع ردقي مل نمل رطفلا ةاكز ضعب جارخ و « ةحتافلا

 هنع طقسي ال رومالا ضعب نع زجع نم نأ هيف هريغ لاقو « امحرش لوطي ىلا لئاسملا نم كلذ ريغ ىلا « راهنلا

 ةالصلا تاکرآ نم هيلع ردقام طقسي ال ا( « روسعملاب طقسي ال روسيملا نأب ءابقفلا ضعب هنع ربعو « رودقلا

 ىلع نارداق بوبجناو یمعالا نآل ءانزلا نع بوبجلاو « مرحلا رظنلا نع ىمعألا ةبوت حصت و « هريغ نع زجملاب

 «همدع ىلع مزعلل ىنعم الف ةداع دوعلا امنه روصتي ال ذا ء دوعلا مدع ىلع مزعلا نع امهرجعب امنع طقسي الف مدنلا

 ینزلا لدتسا كلذيو « هنع زجعام هنع طقسب هنأ رودقلا لعفف هضعب نع زجعف ءىش رمأ نم نأ ىلع هب لدتساو

 ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو « دب دج رمأب ءاضقلا نأ حيحصلا ناك 2 نمو « هؤاضق بجال هژادآ بج وام نأ ىلع

 ‹ كرتلا ىف ةقشملا عم ولو تایهنالا ىف بانتجالا قلطأ هنال « تارومأملاب هئانتعا قوف تايهملاب عرشلا ءانتعا نأ

 ذا اضيأ ىهنلا ىف ةربتعم ةعاطتسالا نا ليق ناف دحأ مامالا نع لوقنم اذهو « ةقاطلا ردقب تازومأملا ىف دیقو

 ىف دييقتلا نأ ربظي ىذلاو ليق اذك « نيرايتعاب قلطت ةعاطتسالا نأ هاو < ابمسو الإ است هللا فلكيال ال

 ةيعاد الول فكلا ىلع رداق دحأ لك ذا فكلا ةمج نم وه لب ۽ هب ءانتعالا نم ىعدملا ىلع لديال ةعاطتسالاب رمالا

 نع زجعلا ناف لعفلا فالخم ؛ كرتلا ىلع رداق فاكم لك لب فكلا نع ةعاطتسالا مدع روصتي الف « الثم ةوبشلا .

 ىهنملا كرت نأب عضوملا اذه ىف فوطاا ربعو « ىلا نود ةعاطتسالا بسحب رمالا ىف ديق مث نف « سوح هيطاعت

 ىلا مدعلا نم هجارخ] نع ةزابع هب رومأملا لعفو « همدع ىلع رارمتسالا وأ همدع لاح باحصتسا نع ةرابع هنع

 ءةتيملا رطضملا لكأ زاوحي هل لدتساو « فاختت دق هنع ىهملا مدع باحصتسا ىلع ةردقلا نأب عزون دقو « دوجولا

 هلوق « نیسب رالا حرش » ىف جرف نبا لاقو . ةلاحلا كلت ىف لوانتلاب نذالا هضراع اذه ىف ىهنلا نأب بیجأو

 لصالاو « هاركإلا دنع رخخلا برشو ةرورضلا دنع ةتيملا لكأك « هحيدبام دجوب ىتح هقالطا ىلع وه «هويذتجاف د

 ىف فلكملا نأ قيقحتلاو . ىهتنا نآرقلا هب قطن اک نامبإلاب انئمطم باقلا ناك اذا رفكلا ةملكب ظفلتلا زاوج كلذ ىف

 لعف ةعاطلا لمعو < لبس وهو كرت ىصاعملا نع فكلا نأب ىدرواملا باجأو « لاحلا كلت ىف اینم سيل هلك كلذ

 كرت حابأو ؛ هنع روذعملا رجعي ال كرتلاو « كرم هنال رذعلا عم ولو ةيصعملا باكترا حبي مل كلذلف « قشي وهو

 لوانتي ( متعطتسا ام هللا اوقتاف ) ىلاعت هلوق نأ مبضعب ىعداو « هنع روذعملا زجعي دق لمعلا نآل رذعلاب لمعلا

 ةعاطتسالاب ثيدحلا دييقت ىف ةمكسحلا نوكي ذئنيخ « ايوتساو ةعاطتسالاب دیق دقو یهنلا بانتجاو رومأملا لاثتما

 « رارطضال ىف روصح هيف زجعلا ر وصت ناف ىهنلا فالخ رمآلا ىف هروصت رثكي زجملا نأ ىهنلا نود رمالا بناج ىف

 نأ حيحصلاو ( هتاقت تح هللا اوقتاف ) لاعت هلوقب خسن ( متعطتسا ام هللا اوقتاف إل لاعت هلوق نأ مهضعب معزو



r ۷۳۸۸ ثيدحلا 

 بج هوركملا نأ ىلع هب لدتساو « زجماا عم ال ةردقاا عم هين بانتجاو هرمأ لاثتما هتاقت قع دارملا لب حسا ۷

 هب لمعي « هوبذتجاف » هلوق نأب بيجأو « بودنلاو بجاولا لمشف هتع ىبملا باتتجاب رمالا مومعل هبانتجا

 فابکافلا لاقو « رمآلا وهو رخالا باج لا ىف هباوجو لاؤسلا اذه لثم ءىحيو « نیرابتعالاب بدنلاو باحيإلا ىف 7

 اشوان ثيدحلا رهاظو «هورك(ا وهو هعمال ةراتو « مرحلا وهو ضرقنلا نم عناسملا عم ةرات نوكي ىهنلا

 ,هسکع اذكو « بودنلاو بجاولا بساني امنا لمفلا ىف ديك أتلا نآل ءهب ارومأم سيل حابملا نأ ىلع هب لدتساو

 هب لدتساو « نذالا وهو معالا ىنعملاب دارأ امن]ر باطلا ىنعمب رمالا دري مل هب رومأم حابملا لاق نم ناب بيجأو

 كسمتي دق بابلا ثيدحو ؛ ةرم لع داز اف فقوشي ليقو هيضتقي ليقو همدع الو راركتلا ىضتقي ال رمالا نأ ىلع

 ةيانعلا ال و لاؤسلا نسحب مل همدع وأ راركتلا یضتقیهقلطم ناك ولف ؟ ماع لك جا ىف لاق لئاسلا نا هيبس ىف امل كلذا هب

 ةبج نم لمتحا امنا راركتلا نا لاقي نأ لمت ىرزاملا لاقو « اطايتحاو ارابظتسا لأس امن] لاقي دقو « با وجلاب

 نم هب كس دقو « رمالا ةفيص نم ال ةفللا ةمج نم راركتلا لئاسلا دنع لمتحاف راركت هيف دصق ةغللا ىف جحلا نأ

 عامجالا ىف تبث دقو « قاقتشالاو ةذالا مب تدبلا دصق راركت هانعم ناك اذا جحلاب رمالا نال ةرمعلا باحياب لاق

 ناك ےل ىنلا نأ ىلع هب لدتساو « ةرمعلا برج و ىلع الاد ىرخأ ةرم هيلا ذوعلا نوكيف ةرم الإ بج ال جحلا نأ

 « لاح لا ىف كلذ هيلا ىحوأ نوكي نأ لامتحاب عنم نم باجأو « تبجول معن تلق ولو , هلوقل ماکحالا ىف دم

 ةرثك نع ىلا ىلع هب لدتساو « عراشلا لبق نم عملا تبي ىتح ةحابالا ىلع ءايشألا عيمج نأ ىلع هب لدتساو

 امل ملعتلا هجو ىلع ناك ام : امهدحأ نيبجو ىلع لئاساا «ةنسلا حرش » ىف یوفیلا لاق « كلذ ىف قمعتلاو لئاسملا

 لزفتت كلذ ىلعو « ةيآلا < رکذلا لهأ اولأساف إل ىلاعت هلوقل هب رومأم لب زئاج وبف نردلا رمأ نم هيلا جاتحي

 ثيدحلا اذه ىف دارلا وهو فلكتلاو تنعتلا هجو ىلع ناکام : امهناث « ایهریغو ةلالكلاو لافناآلا نع ةباحصلا ةلئسأ

 لع ىنلا نأ » ةيواعم ثيدح نم دمحأ دنعف « فلسلا مذو كلذ نع ثيدحلا ىف رجرلا دورو هديؤيو « معأ هللاو

 هدبع مرحي نأ دارأ اذإ هللا نإ » اضيأ ىعازوألا لاقو « لئاسملا دادش ىه ىعازوألا لاق « تاطولغألا نع 1

 معلا ىف ءارملا د لوقي اكلام تعم بهو نبا لاقو « ابلع سالا لقأ مهتيأر دقلف « طیلافلا هناسل ىلع قلأ لعلا كرب

 قشيام لزني نأ ةيشخ ىوبنلا دبعلا ىف لاؤسلا نع ىهنلا ناك » ىبرعلا نبا لاقو « لجرلا بلق نم معلا رونب بهذي

 هناو » لاق « عقت مل ىلا لئاسملا ىف مالكلا ةهاركب فلسلا نع لقنلا رثكأ نكل كلذ نمأ دقف دعب اماف < ماع

 ءاسلعلا باهذ عم امس الو « كلذب مهدعب نم هللا عفتف اودپمو اوعرف مهئاف ءابلعلا الإ امارح نكي مل نإ هوركمل

 ىغبفي, ناكو « هنم معأ وه امع كلذ هلغش اذإ ملاعلل ةهاركلا لح نوكي نأ ىغبنيو . اصخلم یبتنا « معلا سوردو

 ةراش] ثيدحلا ىفو . ناعتسلا هللاو هلوانت لبسيل تارصتخلا ىف امس الو « ردني امع ادرجم هعوقو رتکیام صيخلت

 ىهاونلا بانتجاو رماو لا لعفپ مكيلع : لاق هنأكف لاحلا ىف هيلا جاتحيال مع الجاع هيلا جاتحلا مهالاب لاغتشالا ىلإ

 مث هلوسرو هللا نع ءاج مع ثحبي نأ لسلل یفینیف . عقي مل امع لاؤسلاب لاغتشالا نع اضرع اهب مكلاغتشا اولعجاف

 داقتعاو هقيدصتب لغاشتي تايملعلا نم ناك ناف هب لمعلاب لغاشتي م. هب دارملا ىلع فوقولاو كلذ مهفت ىف دهتحي

 نأب ساب الف كلذ ىلع ادئاز اتقو دجو ناف ءاكرتو العف هب مايقلا ىف هعسو لذب تايلمعلا نم ناک ناو « هتيقح.

 عام دنع ةفورصم ةمطا تناك نإ اماف < عقو ول نأ هب لمعلا دصق ىلع عقیسام <f فرعت لاغتشالا يف هفرصيإ



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك هب 1

 ىف لخدي ام اذه ناف عام ىضتقم مايقلا نع ضارعإلا عم عقت ال دقو عقت دق رومأ ضرف ىلا ىهنلاو رمالا

 ىلاعت هللا ءاش نا ابيرق كلذ طس ىتأيسو . لادجلاو ءارلا ال لمعال ناك اذإ دمع امنا نيدلا ىف هقفتلاف « ىهنلا

 هينعي الام فاك نمو «لاؤلا ةرثك نم ء رکبیام س - ۳

 (کزس کد لب نإ ءايشأ نع اولأسنال ) ىلاعت هوقو

 نب رماع نع باهش نبا نع ليقع ىثدح "دیعس انت دح "یرقلا ديزي ن را دبع شر - ۹

 نم "مر مر |! یث نع لأ نم ام رج نيالا ما نا : لاق غلب بلا نأ هيبأ نع » صاقو يأ نب دعس

 « هتلأسم لجأ

 ثادحم رضنلا بأ تعسس ةبقع نب یموم انثدح يهو ایثدح ”نافع ا ربخآ ”قادسإ او س ۰

 لب هللا لوسر یلصف ريصح نم دجسلا ىف ةرجح ذخن و ىلا نأ تباث نب دیز نع » ديعس نب رس نع

 ملا جرخيل ”حيحنتي مهضعب لمغ « ماف دق هآ اوناظف اليل هتوصا ودق مش « سان هيلا ممتجا یتح ایل اهنف

 چ مقام کیاع بتکو لو « مكي.اع بّتکی نأ“ تيثخ ی م كءينص نم تیر یا مكب لاز ام : لاقف

 « ةبوتكملا ةالصلا الإ هتیب ىف ۳ "لنآ نان « کوی ىف "انا اهيأ امن

 يأ نف » ةدرب ىلأ نع ةدرب ىبأ ن ديرب نع ةماسأ وبآ انث دح یموم نب فسوب او - ۱

 یوا : لاقو بیضغ أملا هياع اورثك أ اف « اه رک ایشآ نم تا لوسر لیس : لاق ىرعشألا یموم

 : لاقف ؟ ىب أ نم هللا لوسراپ : لاقف رخآماق من .ةفاذح كلوبأ : لاقف ؟ بأ نم هللا لوسراي : لاق لجر ماقف

 هللا ىلإ بوتا انإ : لاق بلا نم ر هللا لوسر هجوبام مع 'ىأر املف . ةبيش یلوم ملاس كوبأ

 « لجو رع

 ةيواعم بک » لاق ةريغلا وبناک دارو نع كاملا دبع اثدح ةناوع وبأ انث"دح یموم اشو - ۲

 لک ”ربُد ىف لوقي ناك ھی هللا "ین نإ : هيلإ بذکسف « بكم هللا لوسر نم تعم ام ىلإ شكا + ۳

 «تيطعأ ال مئامال مبلا . ريدق ءىش لک وهو جلا و تالا هل «4 كيرشال هدحو هلا الإ هلإ ال

 قرثکو « لاقو ليف نع ىهي ناك هنأ : هيلا بةكو . دلتا "كنم . دجلا اذ مهن الو « تعنم ال لاو

 « تاهو عنمو « تانبلا داوو ؛ تاپمألا قوقع نع یبنی ناكو . لالا ةعاضإو « لاؤسلا

 : لاقف ربع ديعانك :لاق ٍسنأ نع» رتبا نع رليز نب اج انثدج برح نب ناءاس (ْثشْرَو - ۳



 ۲ ۱ ۱ ۷۲۹۷ - ۷۲۸۹ ثيدحلا

 « فلكتتلا نع اني

 انريخأ قاتزرلا دبع ان دح "دوم ىثكحو . ع ىرعثزا | و ب ان ریخا را وأ انضم سس ۵

 ىلصف سمشاا تاز "نیح جرخ و ( یبلا نآ هنع ها یفر كلام نب سا :أ ىنربخأ » "ىرهأزلا نع رغم

اق مث ءاماظع ارومأ ادب نيب نأ رکذو 1 ةعاسلا رك ذذ ربنل ىلع ماق لس اللف « رولا
 نع لس نأ بیتا نما ل

 سال رثك أذ سنا لاق . اذه ىاقم ىف = دام هب متربخأ الإ ءیش نع ینولآت ال اوف « هنع لس ىد

 ل وسر اب ىلغدم نبأ : لاقف لجر هيلا مانق : رىن آ لاف . ینواس : لوقي نأ يي ا لوسر رثكأو « ءاكبلا

 نأ رک مث : لاق . ةفاذح كوبأ : لاق ؟ ىلا ل وسر اي ىأ نم : لانف ًةفاذح نب هللا + دبع ماتف . رابلا : لاق ؟ لا

 لاق . ةةلوسر گر رلدحع و اید مالسإلابو ابر هاب انیضر : لازف ويتهكر لعد ع كاربف . ىنواس ینولس : لوقي

 "تطرع دقل « هديب ىسفن ىذلاو : يلوأ هو لا ' لود كلذ مع لاق نیح هيَ هللا لوسر تكسف

 « "رشلاو ريالا ىف موولاك أ لف « ىلصأ انأو ؛ طئاملا اذه ضرع ىف ًاقنآ هاو ةنجلا 3

نأ نب نب یسوم ىنربخأ ةبمش اند ةدابع نب حور انربخأ حرا رلبع نب دم اشو - ۲7
 لاقد 

 اونمآ نيذلا امأاي ) تلزنو « نالف لوبا : لاق ؟ بأ نم هللا "ین اي لجر لاق لاق كلام نب سنأ تم

 « ةيآّلا ( ءايشأ نع اولأسنال

 سنا تمم » نوحرلا دبع نب هللا دبع نع ءاقرو انثةدح ةبابش ايثدح حابص نب نسا ازم - ۷۷۹۰

 نف ۽ ءىث لک قااخ هللا اذه . اولوقي ىتح نولءاستي "سانا حرب نآ : لب هللا لوسر لاق لوقي كلام نبا

 « 5 هلا قلغ

 ةمقلع نع ميهاربا نع شعلا نع سنوب نب 'ىسيع انثدح نودیم نب ديبع نب دمع اشو - ۷

 ررفنب رف « بيسك یه ًأكوتي وهو ةنيدلاب ثرح ىف هلل بلا مم تنك : لاق هنع لا طر ٍدوعسم نبا نعد

 اولاقق هيلإ اوماقف « نوه ركستام کسی ال هولآسنال : us لاقو « حولا نع هواس : مهضعب لاقف دوهبلا نم

 مث « یحولا دیص تح هنع ؛ترخأتف « هيلإ 'وحوب هنأ * تفارتف ظا تاما« حوارا نم ادح له

 ( أر ىمأ نم حوا لق « حولا نع كنولأسيو ) لاق

اولأستال ىلاعت هلوقو « هينعي الام فلکتو لاؤسلا ةرثك نم ه رکیام باب ) هلوق
 ( عوست کل دبت نا ءايشأ نع 

 دقو « اهریسفت ىف ءاجام شیپ حیجرت لا هنم ریصم وهو ةهارکلا نم يعدم ا ىلع ةب ةيآلاب لدتس نأ ديرب هن اک

 ىرابا حشو ۱۳ ج۲۸



۹٦ 
 ۲۳۹۹

 ةئسلاو باتکلاب ماصتعالا باتک

 مل امعو ناك اع لئاسملا ةرثك ىف هنأ رينملا نبا حيجرتو « ةدئاملا ةروس ريسفت ىف الوزن ببس ىف فالتخالا ترئذ
 «كلذ ءابقفلا نم ةعامج راكنا دتشا دقو « هديؤت بابلا ىف اهقاس ىلا تداح لاو « ةيضتقي ىراخبلا عیلصو ؛ نكي
 ةيآآلا هذهب اقلعت عقت نأ ىلا لزاونلا نع لاؤسلا منم نيلفاغلا نم موق دقتعا : لاقف ىلرعلا نب ركب وأ ىضاقلا منم
 . ىنا « كلذک تسيل لزاونلا لئاسمو « هباوج ىف ةلئسملا عقت ام هنع یہ لا نأب ةحرصم اال كلذك سولو
 بابلا فئصملا هب ردص ىذلا دعس ثبدح هدب وب و ؛ یحولا لوزت نامز كلذ صاصتخا اه هاظ نال لاق اک وهو
 دعس ثبدح ىنعم ىف لخديو « هعرقو نمأ دق كلذ لثم ناف < هتا اسم لجأ نم مر مرڪ مل ءىث نع لأس نم »
 « لالح وهف هبانک ىف هللا لحأ ام د هعفر ءادردلا بأ ثيدح نم ؟اهلا هوو خاص هدنس : لاقو راززا هج رخ ام
 هذه الت مث نیش ىسني نكي ل هلا ناف , هتیفاع هللا نما وايقاف ء رفع ووف هنع تكس امو « مارح وف مرح امو
 « اهوعيضت الف ضُتارف ضرف هللا نإ » هعفر ةبلعث ىبأ ثيدح نم ىنطقرادلا جرخأو 4 ايسن كبر ناکامو 3 ةيألا
 نالس ثيدح نم دهاش هلو « اء اوثحیت الف نايسن ريغ کل ةمحر ءايشأ نع تكسو ؛ اهودتعت الف ادودح دحو
 ىف مدقت م یزاخبلا ىف هلصأو لسم جرخأ دقو دواد وأ هجرخأ سابع نا ثيدح نم رخأو « ىذه را هجرخآ
 ءیج نأ انبجعي ناكو « میش نع مت هللا لوسر لسن نأ انبهن انك : لاق سنأ نع تباث قيرط نم « للعلا باتک د
 هركف » ربع نبا ثيدح نم ناعللا ةصق ىف ىضمو ثيدحلا ركذف « عمسن نحنو هلأسيف ةيدابلا لهأ نم لفاغلا لجرلا
 ىنعنميام ةئيدملاب ةنس لب هللا لوسر عم تقأ » : لاق ناعمس نب ساونلا نع لسلو ءاباعو لئاسملا متلي هللا لوسر
 ةروصلا كلتب رمتساف ادفاو مدق هنأ هدارمو « لب ىنلا لأسي مل رجاه اذا اندحأ ناك « ةلأسملا الا ةرجملا نم
 هفو «لاؤسلا هيلع منتمیف ارجاهم ريصيف ةماقالا رارمتسا ىلا دفولا ةفص نم جرخب نأ ةيشخ لئاسملا لصحيل
 : لاق ةمامأ ىبأ نع دحأ جرخأو « مريغ وأ اوناك ادوفو با رعالا ريغ لاؤسلا نع ىبنلاب بطاخلا نأ ىلإ ةراشا
 ءان وشرف ايبارعأ انيتأف رقي هلأسن نأ انيقتا دق انك < ةيألا ( ءایشآ نع اولأست ال اونمآ نيذلا اهيأ اب إل تلزن ال
 ءىثلا نع لب هلا لوسر لأسأ نأ ديرأ ةنسلا ىلع ىتأيل ناك نا ءاربلا نع ىلعي ىبالو « متلي ىنلا لس انلقو ادرب
 ,اهوديفتسيف بارعألا تالاؤس ةبوجأ مموعسسيف | ولأسيل - میمودق یآ - بارعالا ىمتنل انك ناو  بیهاف
 ةيآلا ىف ىهنلا نأ لمتحيو « ةيالا لوزن لبق نوكح» نأ لمتحیف ةباحصلا ةلئسأ نم ثيداحالا ىف تبث ام امأو
 نع لاؤسلاو ‹ بصقلاب جیذلا نع لاؤسلاك « ةنهار ةجاح هتفرعمب مل ام وأ همكح ررقت ام هيلا جاتحيام لوانتبال
 , نتفلاو محالملا نم ابلبق امو ةمايقلا موي لا ؤحأ نع لاؤسلاو « ةعاطلا ريذب اورمأ اذإ ءارمالا ةعاط بوجو
 ديصلاو ءاسنلاو ضرحلاو یاتیلاو مارحلا ربشلا ىف لاتقلاو رسيملاو رجلاو ةلالكلا نع مهلا ؤسك نآرفلا ىف ىلا ةلثسالاو
 نأ ةبج نم قاحلالا قيرطب هوذخأ « عقب لامع لئاسلا ةرثك ةيهارك ىف ةبالاب اوقلعت نيذلا نكل « كلذ ريغو
 ءاباب كلذل هدنسم لئاوأ ىف ىرادلا مامإلا دقع دقو « بذتجت نأ اب قشپ ام فيلكتلا ايبس تناك امل لاؤسلا ةرثك
 لاف « نكي مل اع اولأستال , ربع نبا نع اهنم « كلذ ىف ةريثك اراثآ نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع هيف دروأو
 نعو « الغش ناك اف انل ناف نكي مل اع اولأست نأ مكيلع جرحأ » رمع نعو « نکی ل امع لئاسلا نعلي رم تعم
 بعك نب ىبأ نعو ؛ نوكي یح هوعد : لاق « ال لبق ناف اذه ناك : لوي ءیثلا نع لتس اذإ ناک هنا تباث نب ديز
 مو « اعوفم ةيلس أ نع ريثك بأ نب ىحي ةياور نم لیسارلا ىف دواد وبأ جرخأو « كلذ وحن رامع نعو
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 وأ ددس لاق اذإ نم نيملسملا ىف لزب ل اولعفت نإ مناف « الوزن لبق ةيلبلاب اولجعتال » هعفر ذاعم نع سواط قيرط

 نب بيبزلا خايشأ نع ثلاث هجو نمو ء اضعإ ضعب ىوقي نالسم امو « لبسلا مكب تقشت متلجع ناو « قفو

 ةع الا ضعب لاق هوك ثددحلا « ل زر مل امع اولءاستي ىتح دشرأو ددس لئس اذإ نم ىتمأ ىف لازال » اعوفرم دیعس

 ىلع صالا ةلالد ىف هلوغد نع تایپ نأ اههدحأ < نيمسق ىلع صن هيف دج وال امع ثحبلا نأ كلذ ىف قيقحتلاو

 ققدي نأ : امهناث « ندا نم هيلع نعمت نم ىلع اضرف ناك امر لب هورکم ال بولطم اذہف ابهوجو فالتخا

 محي نأب سكملاب وأ عملا فصو دوجر عم عرشلا ىف رثأ هل سيل قرفب نيلثاتتم نيب قرفیف قورفلا هوجو ىف رظنل

 « نوعطتتلا كله م ةعفر دوعسم نبا ثيدح قبطني هيلعو « فاسلا همذ ىذلا اذبف الثم ىدرط فص و نبق رفتم نيو

 ىف امل لصأ ال ةلأسم ىلع عیرفتلا نم راثکالا هلثمو « هتعت لئاط ال ام نامزلا عيبضت هيف نأ اوأرف سم هجرخآ

 مس الو لو اهريغ ىف هفرص ناک انامز بف فرصيف « ادج عوقولا ةردان یمو عامجإلا الو ةنسلا الو باتكلا

 ةبيغم رومآ نع ثحبلا «لاؤسلا ةرثك قف كلذ نم دغأو , هعوقو یکیام نایب ىف عسوتلا لافغا كلذ نم مزل نإ

 ةعاسلا تقو نع لاؤسلاك سا ملاع ىف دهاش هل نركحب الام اهنمو « اهتيفيك كرت عم اب ناميالاب عرشلا درو

 ءىش هيف تبشر م هنم ريثكسلاو . فرصلا لقنلاب الا فريال ام كلذ لاثمأ ىلا فمالا هذه ةدم نعو حورلا نعو

 ىف كلذ لاثم قأيسو «ةرياو كاشلا ىف هنع ثحبلا ةرثك عقويام كلذ نم دشأو « ثح ريغ نم هب نامالا بجيف

 اذه ثيداحأ نماث وهو هللا قلخ نف قلا قاخ هللا اذه لاقي ىتح نولءاساب سانلا لازبال » هعفر ةريره ىلأ ثيدح ٠

 نذإلاب ىتفي نأ دعب « عنلاب باوجلا ىلا لوسملاب ىضفي یتح لاؤسلا ىف عطنتلا لاثم : حارشلا ضعب لاقو « بابل

 وأ هيلا اهريصم نع ثحبلا لبق نم هدي ىف یه نم اهؤارش هرکب له « قاوسالا ىف دجوت ىلا علسلا نع لأسي نأ

 نم ءىش عقو دق تقولا كلذ نوكيو « بصغ وأ بهم نم نوکس نأ ىشخأ لاقف داع ناف زاوجلاب هبيجيف ؟ ال

 فالخ ناك وأ هرك ددرت ناو « مرح كلذ نم ءىش تبث نإ كلذ ديقيو ؛ عذملاب هبيحي نأ جاتحيف | ىف كلذ

 لئاسملا باب دسي نف كلذ ررقت اذإو « زاوجلاب هباوج ىلع ىتنملا دزي مل عطنتلا اذه نع لئاسلا تكس ولو « ىلوألا

 اهديل وتو لئاسملا عیرفت ىف عسوت نمو « هلعو همهف لقي هناف ابعوقو سكي ىتلا ماكحالا نم ریثک ةفرعم هتاف ىتح

 نيع وهو هلعف مذي هناف « ةبلاغملاو ةاهابملا كلذ ىلع لماحلا ناك نا ( الو ءردني وأ هعوقو لقب امف ایس الو

 نعد لپ هللا لوسر نع هريسفت ىف ءاجام ىلع اظفاح < هللا باتك اعم نع ثحبلا ف نعمأ نمو فلسلا ههرک ىذلا

 تلد امو ةنسلا ىناعم نعو « هموبفمو هقوطنم نم دافتسي ام ماكحألا نم لصحو ليزنتلا اودهاش نيذلا هباحصأ

 نم راصمالا ءابقف لمع لمحت كلذ ىلعو < هب عفتنيو دمح ىذلا هناف اپنم ةجحلل حاصي ام ىلع ارصتقم كلذك هيلع

 ءاضغبلا تدلوتو لادجلاو ءارملا مهيب کف « ىلوألا ةفئاطلا اهتضراعف ةيناثلا ةفئاطلا تةدح ىتح ممدعب نف نيعباتلا

 ف ل هوف ريشي كاذ ىلاو « ءىش لك نم لدتعملا وه طساولاو « دحاو نيد لهأ نم مو اموصخ اومستو

 مدع ىلا رپ فالتخالا ناف « مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلئاسم ةرثكب لبق ناك نم كلم امئاف ١ ىضاملا ثيدحلا

 عفو لمه 4 8 !غاشتلاو ةنسلاو باتكلا ىف درو اع لمعلا امأو < ملعلاب نيلغتشملا میسقت ثيح نم هلك اذهو دايقنالا

 نيمسق ىلع هيف سانلاف نبع ضرف فلکلا قح ىف ره ام ىلع داز املك لاقي نا فاصنالاو  ىلوأ امسأ ىف مالكلا

 عفنلا نم هيف 1 ةدابعا هلغاشتو هيع هضارعإ نم لا كلذ هلغاشتو ريرحتلاو مہا لع ةوق ةسم 3 لجو نم
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 كشوا معلا كرت ول لوالا ناف «نيرمآلا عاعجا رسعل ىلوأ ةداعلا ىلع هلابقاف اروصق هسفن ىف دجو نمو « ىدعتملا
 هل لوألا لوصح مدعل نارمالا هتاف ةدابعلا كرتو ملعلا ىلع لءقأ ول ىناثلاو « هضارعاب ماک> لا ضعب عیضب نآ
 ابضعبو « لئاسلا ةرثكب قاعتي ابضعب : ثيداحأ ةمست بابلا ىف روكذملا مث. قفوملا هللاو ىناثلا نع هب هضارعإو
 اذكو « ىناثلا مسقلاب قلعتي وهو لوألا ثيدحلا . ةيآلا لوزن ببسب اهضءبو « لئاسلا ىنعي ال ام فيلكتب قامتي
 « ليعامسالا دنع نيرخآ نیرجو نم عقو اذك بويأ ىبأ نبا وه ( ديعس انثدح ) هلو . سماخلاو یا ثيدحلا
 ةلمبم هرخآو فاقلا نوکسو ميلا رسکب صالقم بوأ ىبأ مساو ی اأ ىنكي یرصاا ىعازلا رهو« معن ىنأ»و

 نع هتیاورو : تلق . امف ناك هيف لاق هنأ بهو نبا نع لقنو « اقف ناك سنوي نبا لاقو « اتبث ةقث ديعس ناک
 رمعم ةياور نم ثيدحلا اذه لسم جرخأ دقو « هتقبط نم هناف نارفالا ةياور ىف لخدت دلاخ نبا رهو ليقع
 هلوق . ةئييع نبا مث دعس نب ميهاربا ظفل ىلع هقاسو « باپش نبا نع موأك دعس نب مهارباو ةنيبع ناو سنوبو
 نيملسملامظعأ نا » سم ةياور ىف داز ( امرج نيدلسملا مظعأ نا) هلوق ۰ ادعس عمس هنا سنوي ةياود ف ( هيبأ نع)
 لاق « مرج هسفن هنأ ىلع لديل « امرج » هلوقب هرسف مث امظع هلعج هنا ةنلابملا نم هيف ىبطلا لاق « امرج نيملسسملا ىف
 سانلا ىلع سم داز ( مرح مل) هلوق .« سمأ» نايفس ةياود ىف ( ءىش نع) هلوق ۰ موقح ىف ىأ « نيملسملا ىف ه هلوقد
 وهو « هنع رقنو ءىش نع لأس لجر » رمعم ةياور ىف هلو « نيدلسملا ىلع مرحي ملء دعس نب مارا ةياور ق الو
 .ديدشتو هلوأ مطب ( مرغ) هلوق ۰ ءاصقتسالاو هنع ثحبلا ىف غلاب ىأ ءار اهدعب فاقلا ديدشتو نوذلا حتفب
 ىنأ نب دعس نع رخآ هجو نم رازبلا جرخأو « سانلا ىلع ه نايفس ةياور نم هلو « مهيلع » لسم دازو ؛ برا
 هع هنولأسي نولازي الف لالح وهو رم ىلا نولأسف سالا نم ءىثلا نع نولءاستي سانلا نك : لاق « ضاقو
 ءىث لجأ نم ايش لعفب هللا نأ ىف ةيردقلا هب كسمتي ثيدحلا رهاظ بلبملا نع : لاطب نبا لاق ۰ مهيلع مرحياىتخ
 ىلع لوح ثيدحلا نكلو « هريدقتب كلذ لك ببسملاو ببسلا لعاف وف ؛ ريدق ءىش لك ىلع وه لب < كلذك سيلو
 امنإ وليلعتلا ناكما نورکنیال ةنسلا لهأ هريغ لاقو هلعفل نيهراكلا ةرثكل كلذ لعف نم مرج مظعف ۰ رکذ امم ريذحتلا
 نا ال كلذب ءاضقلا قيس دقف هنع لئس نإ ةم را هب قلعت ىنالغلا ءىثلا ردقلا نركي نأ عن الف « هب وجو نوركش
 ايف فرصتلا مهعنم یهو هلاؤسل ةرضملا نيدلسملا قاحلا هب قحاللا م رجلا ليق : نيتلا نبا لاقو « ميرحتال ةلع لاؤسلا
 « هيلع بقاعملا مثإلا ىنعم وه ىذلا ال نيملسملا ىلع ثدحلا انه مرجلاب دارلا ضايع لاقو ؛ هتل أسم لبق الالح ناک
 ىذلا باوصلاو « لطاب لب فيعض باوجلا ؛ذه لاقف یوونلا هبقعتو  ینولس : لاق اذهلو « احابم ناك لاؤسلا نال
 هب هل ةجاح ال امف اتنعتو ًافلكت لأس نم ىلع هولحو بنذلاو مثإلا مرجلاب دارملا نأ امهریغو ىميتلاو ىباطخلا هلاق
 ةلزان نع لأس نف < ركذلا لهأ اولأساف إل ىلاعت هلوقل هيلا جاتحي اع لاوسلاب نال تربت هفت ببسوا+ةئلا
 ةبجب صوصخ هنع رجرلاو لاؤسلاب رمالا نم لكف « بتع الو هيلع مث الف روذعم وهف املا ةترورضا هل تعقو
 ایاوجو الاؤس ىنامركلا هنم كبسو « امثآ ناك هريغ هب رضأ ايش لمع نم نأ هنم ذخؤيو : لاق « ىرخالا ريغ
 نع لاوسلا نأ هباوجو . رتابکلا ربكأب سيلف تناك ناو « ةريبكب سيلف تناك نئاو « ةعرج سيل لاؤسلا : لاقف
 « نيفلكملا عيمج ىلع رمالا قییضتل بس راص هنآل « مرجلا مظعأ وه حابم موش ميرحتل ايس ريصي ثيحب ۳
 ةلأسملا ةروص فالخ « ليبسب هنم وه نم ىلإ وأ « هدحو لوتقلا ىلا ةعجار هترضم نکسل و . ةريبك الثم لتقلاف



 ۳۹۹ ۷۲۹۰-۷۲۹۷ ثيدحلا

 ٠ روكذملا لاؤسلا نا هيلا فاضإ نأ یفینیو « اليثمتو الالدتسا ىيطلا نم ربخالا اذه قلتو < عيمجلل ماع اهررضف

 . هللاو مثإلا مظعب هررض ىدعتيو مثإلا هيلع بترتيف مارح هيلع مادقإلاف . هنع ىهنلا توبث دعب كلذك راص امنا
 يبأ نع دايز نب دم قيرط نم یربطلا هجرخأ ام روكذملا ثيدحلا ليوأت نم ةعاملا هيلا بهذام ديؤيو . لعأ
 قيرط نم هلو « متلضا متكرت مث تبجوولو تبجول معن تلق ول؟ ماع لك ىفأ جحلا نع هلأس نمل لاق هلي هنأ ةريره

 ةريره ىبأ نع لسم ىف هلصأو« هلثم ةمامأ ىبأ نع نسح دنسبو « مترفکسل هومتکرب ولو و ةريره ىبأ نع ضایع أ
 وف رارقالا عم كرت نم ىلع امإو « هرهاظ ىلع وهف بوجولا دحج نم ىلع امإ رفكلا قالط و « ةدايزلا نودب
 ىف عقو هنأب هةعوقو ىف ببسلا ناك نم فصو زوج ثيحب بنذلا مظع هنم دافتسيو « ظيلغتلاو رجزلا ليبس ىلع
 فالخ عرشلا دري ىتح ةحابالا ءايشالا ىف لصالا نأ ثيدحلا ىفو . لع هللاو هريرقت مدقت «  بونذلا مظعأ
 لوقي امنا هيوهار نب قحساو ۽ نافع انثدح هلوقل روصنم نبا وه ( قحا انثدح ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا « كلذ
 ذسختا ) هلوق . هنع لدع ال قا دنسم ىف ناك ولو « نافع نع ةمثيخ ىنأ قيرط نم هجرخأ يعن ابآ نالو « انأ «

 هلوأ مطب کمنص , ىمخرملا ةياور ىف ( کمیفص نم ) هلو . ین امو ىازلاب ىلمتسلاو رثكألل ءارلاب ( ةرجح
 ركذف « ريبكتلا باحيا باب لبق ىذلا بابلا ف ثيدحلا اذه حرش نم ضعب مدقت دقو « ىنعم اهو نونلا نوكسو

 " ىف ةشئاع ثيدح حرش ىف هدناوف رئاس تمدقتو « بيهو نع ىلعألا دبع نع كانه هقاسو « ةالصلا ةفص تارو
 مبفي ام ثيدحلا اذه نم ةمجرتلا هذبب قلعتي ىذلاو « دما هلو دجهنلا باوبآ نم « لیلا مايق كرت باب » ىف هانعم
 : ثلاثا ثيدحلا ء لیلا ةالص ىف دجسلا ىف عيمجتلا نم هيف مه نذأي مل ام فلکت نم اوعنصام يلي هراکنا نم
 ءايشأ نع هيلي هللا لوسر لمس » لاق یموم بأ ثيدح « عساتلاو نمائلاو عبارلا اذک و لوألا مسقلاب قاعتي وهو
 ةدارملا لئاسلا نايب ىف ةدئاملا ريسفت ىف مدقتام ةلئسالا هذه نم فرع « بضغ ةلأسملا هيلع اورثكأ ايلف اپهرک
 ,ةيئاسلاو ةريحبلا نع لأس نم لاؤسو « ققان نبأ لأس نم لاؤس اهنمو < ءايشأ نعا ولأستال ١ ىلاعت هلوقب
 دقو ابهذ افصلا لوح نأ لأ نهلاؤسو ماع لك بأ جهلا نع لأس نم لاو و ةعاسلا تقو نع لأس نم لاؤسو
 ىتح تلي هلا لوسر | ولأس : نتفلا فو تاوعدلا ىف هنع ةداتق نع هريغو ماشه ةياور نم سنأ ثيدح ىف عقو
 اذا لاؤسلا ىف هافحأ لاقي « فال اك هولعج یتح هياد اورثكأ : ءاذلاو ةلمبملاب وهو هوذحأ ىنعمو « ةلأسملاب هوفحأ

 ىفو « مل هتذيب الإ ۔یش نع یول تال, لاقف ربثملا دمصف روكذملا سنا ثيدحف ( ینواس لاقو ) هلوق . هيلع حلأ

 ةروكذملا ىرهزلا ةياور ىف نيبو « رينملا دعص متح موي تاذ جرت « متاح ىبأ دنع ةداتق نع ریش نب ديعس ةياور
 ماق لس الف ربظلا ىلصف سهشلا تغاز نيح جرخ , هظفل و « ربظلا ىلص نأ دعب هنأو كلذ عوقو تقو بابلا اذه ىف
 لوسراي : لاقف لجر ماقف) هلوق . هوحن ركذف هنع لأسيلف ءیث نع لأسي نأ بحأ نم لاق مث ةعاسلا ركذف سنا ىلع

 اذا ناك لجر ماقف : لاق « هلاؤس بیس ةداتق ةياور ىفو , همحا ىرهزلا ةياور نم سنأ ثيدح ىف نيب (ىبأ نم هللا

 ىنأ نب ليس ةمجرت نم هتلقن ىناو دعس هناو « ىناثلا لئاسلا ءا تركذو « هيبأ ريغ ىلا یعد - مصاخ ىأ - ىحال
 لوسراي لخدم نبأ : لاقف لجر هيلا ماقف « نيثيدح دعب ةيتالا ىرهزلا ةياور ىف دازو رلا دبع نبا ديهمت نم حلاص
 ثيدح نم ىاربطالو هيلع تسلل ادم هومهسأ مهنأك « قرطلا نم ءیش ىف لجرلا اذه مسا ىلع فقأ مو < راثلا لاق ؟ هلل
 نبا لقنو « رخآلا اذه مسا ىلع فقأ مو « ةنجلا ىف لاق ؟ انأ ةنجلا ىف لجر هلأسو , دازو هوحن یلسالا سارف ىبأ



 « هيأ نع یلأس ولو « هتربخآ الإ ءى نع دحأ یلسیال « هتبطخ ىف لاق لِي ىنلا نأ لسم ةياور نع لا دبع

 هيفو هركذف « جحلا نع لأسف لجر ماقف » هيف ركذو . هباوجو هل همأ باتع هيف رك ذو ةفاذح نب هللا دبع ماقف

 یب نم لجر ماقف هيفو « ةبيش ىلوم ملاس نب دعس تنأ لاق ؟ هللا لوسر اب انأ نم : لاقف ةببش ىلوم دعس ماقف

 ةيآلا € ءايشأ نع اولأستال اونمآ نيذلا اأ اب ره تلزنف : لاق ربع ةصق ركذف . راثلا ىف لاق ؟ انآ نبأ : لاقف دسأ

 نع اولأستال إل لوزن ببس ةصقلا هذه نأ حضتي ةدايزلا هذمبو « لاؤسلا ةرثكو لاقو ليق نع مب ینلا ىنو ه

 قیرطب ااف ةفاذح نب هللا دمع قح ىف اهفالخ « ةعرص تماج اذه قح ىف ةءاسملا ناف 34 ۇس ك ت نا داشا

 نيح همأ كلذب تحرص م , همآ تحضتفال قيقحلا هابآ نيف هبال نكي مل سالا سفن ىف هنأ ردق ول ىأ ءزاوجلا

 نيب ( بضغلا نم لس هللا لوسر هجوبام رمع ىأر الف ) هلوق ۰ « نتفلا بانك » ىف مدقت اک لاؤسلا اذه ىلع هتبتاع

 قدازو « کی هبوث ىف هسأر افال لجر لك اذاف ء ماشه ةياور نف « كلذ اومیف مهلك ةباحصلا نأ سنأ ثیدح ىف

 ريسفت ىف ةيضاملا سنأ نع سنأ نب ىسوم ةياور فو « رضح دق مأ یدب نيب كلذ نأ اونظو » ربشپ نب ديعس ةياور

 دشأ ناک موب لس هللا لوسر بامصأ ىلع ىتأ اف , هجولا اذه نم لسم داز « نينح م میسر اوطغف د ةدئاملا

 هللاب انيضر : لاقف هتيكر ىلع رع كري » ىرهزلا ةياور ىف ذاز (لجو زع هللا ىلا بوتن انإ : لاَقف ۱ هلوق ۰ نم

 یدسلا لسم قو « نتفلا رش نم هللاب ذوعن , ةدايزلا نم ةداتق ةياور ىفو «الوسر دمحع و انيد مالسالاب و ابر

 نآرقلابو ه دازو هلثم رکذف . ءابر هللا انیضر : لاقو هلجر لبقف رعع هيلا ماقف ١ ةصقلا هذه وحن ىف یربطلا دنع

 ةباحصلا ةبقارم < ةمجرتلاب قلعتيام ريغ ثيدحلا اذه قو « ىضر ىتح هب لزي ملف كنع هللا افع فعاف « امامإ

 زاوجو « هيلع ربع لالدإو « مهمعيف معي سال نوكحب نأ ةيشخ « بضغ اذإ مهقافشإ ةدشو متلي ىنلا لاوحأ

 نيب عباتلا اذكو « هنم ديفتسي نمىدي نيب بلاطلا كوربو « ةظعوملا ف بضفلا زاوجو « لجرلا لج ر لیبقت

 « ابعوقو ةنيرق هنم ربظب دق ءىش دوجو دنع نتفلا رم ذوعتلا ةيعورشمو « ةجاح ىف هلأ اذإ عوبتلا یدب

 ربلا دبع نیا لاق . كلذ لبق هنع وفعم مب ىنلاف الإو « كنع هللا اذع فعا و هلوق ىف ءاعدلا ىف ةجوازالا لاهعتساو

 نع وأ «لزاونلا نع لاوسلا نم هيف مآ ىذلا نع ىمنأ ىردأ ام لاقف «لاؤسلا ةرثك نع ىبنلا ىنعم نع كلام لمس

 زوج ثيح ال هتاقو هترتک نيب ةقرفتلل ىنعم الف ىناثلا امأو لوألا رهاظلا : ربلا دبع نا لات « لالا سأانلا ةلأسم

 دارلا نآ لع ءابلعلا ثکأ و : لاق « مرحي نأ ىلإ هيف نوحلب و ءیشلا نع نولأسي اوناک لیقو : لا زوجال ثبح الو

 « معلا باتک د ىف كلذ نم ءىثب مالالا مدقت دقو : لاق اذک تادیلوتلاو تاطولغالاو لزاربنا نع لا سلوک

 وه ( هيلإ بتكو ) هلوق « ريع نبأ وه « كالا دبع » و ليعامسا نا وه ( یوم انثدح ( هلوق : عبارلا ثيدحلا

 نع نيثيدحلا دحأ ةاورلا نم ريثك درفأ دقو « روكذملا دنسلاب لوصوم وهو « هل بتكف , هلوق ىلع فواععم

 ةرثكب داراا ىف ثحبلا مدقت دقو « لاؤسلا ةرثكحو لاقو لبق نع ىر ناك هنأ انه هدا دز نم شرفلا و « رخالا

 اعف نکل مومعلا ىلع هلح لوالاو كلذ نم معال وأ ماکحالاب وأ لالاب صاخ وه له « قاقرلا باتک , ىف لاوسلا

 ثيدحلا . قاقرلا ىف ىناثلاو  تاوعدلا ىف لوألا ثيدملا حرش مدقتو ؛ هرکذ مدقت م جاينحا هب لئاسلل سيل

 ءاج :هنآ ديلا رکذو . ارصتخ يونا ا ( فاکتلا نع انين : لاقف رع دنع انك سنأ نع ) هلوق : سماخلا

 انمآ ام لاق وأ انفلك ام لاق مث ؟ بالا ام : لاقف 4 اأو ةبكاف و أرق رع نأ رسنآ نع تباث نت ىرخأ ةياوو ىف



 ۳۷۱ ۱۷۲۹۲-۷۲۹۷ ثيدحلا

 : ظفلب تباث نع ديبع نب سنوي قيرط نم هجرخأو تباث نع ماشه ةياور نم ىليعامسالا دنع وه : تاق . اذهب

 اذهو , فاكتلاو قمعتلا نع انيبت : رمع لاقف ؟ بألا ام € ابأو ةبكافو إل هلوق نع باطخلا نب رع لأس الجر نأ

 1 نأ قیرط نم جرختسملا ىف م ودأ 2 ۱ خأ ینلا ث ثيدحلا هب 0

 عبر ال ىف صيق هنلعو رمع دنع انك » : سنأ نع هظفلو « هيف یراخبلا خيش برح ن ناملس نر یجکلا

 دقو « فلكتلا نع انيهت هم : لاق ما بالا اف اهانفرع دق ةبكحافلا هذه : لاقف ايأو او را رقف < عقد

 برج نب ناملس نع اضرأ هج ا هلم دنسلا اذه برح نب ناملس نع هریسفت ىف دی نب دمع ةجرخأ

 امو فلكستلا وم اذه نإ ربع مأ نبا اب : لاق مث * بالا اف هلوق دعب لاقو : دیژ نب دام لدي ةبلس نب دامح نع

 انثدح هلوق قلطأ اذاف ديز نب دامب صتخا هنكل نیداملا نم عمس برح نب ناملسو . بالا ام ىردتال نأ كيلع

 نع ناسيك نب خاص قيرط نم اضيأ ديمح نب دبع جرخأو « هبسن ةبلس نب دامح نع ىور اذإو ديز نبا وهف دا

 دق اذه لك لاق ابأو هلوق ىلا ءةيآلا < اينعو ابح امف انتبنأف اإل لوقي ربع عمس هنأ هريخأ هنأ سنأ نع یرهزاا

 « باتكلا اذه نم کل نيبام اوعبتا و فاكتلا هللا رمعل اذه : لاق اق مث هدي ىف تناك اصع یر مث ؟ بالا اف هانفرع

 ۱ ىف كل نيب ام ین یف لاقو یره زلا نع نيرخآ نيبجو نم ىربطلا هجرخأو

 لاو » دیز نب نمحرلا دبع نع ىعخنلا مهار ١ قرط نم اضرأ درج نب ديع جرخأو « هوعدف ال امو هب مكياعف کل

 لاق ىعخنلا هاربا نع رخآ هجو نمو « ميياع لبقأ نواوقي رمع آر ايلف ابأو ةبكاف نع رع لأس الجر

 5 « فلكستلا و۵ اذه نإ ركب وبأ لاقف اذكو اذك ليقف ؟ بالا ام ليقف ابأو ةببكافو قيدصلا ركب وب أرق »

 ره أو قيدصلاو ىعخنلا 1 عا ة مد اذه و « لعأال ام هللا ب اتک ىف تلق اذإ ینلظت ءاع ام ىأ وأ ىناقت ضرأ

 عطقنم وهو « هلثم ركذف « ىناظت ءا ىأ : لاقف وهام بالا نع لی ركب ابأ نأ د یمیتلا ميهاربا قيرط نم اضيأ

 . لاق سنآ نع دبح قارط نم كردتسلا قم نا لآ نیا ىف اجلا جرخأو رخالا ىوقي اهدحأ نكل اضرآ

 ءانبر دنع نم لك هب انما اذه نم انوعد : رع لاق اذك مهضعب لاقو اذك میطع لاقف « ايأو ةبكافو و رمع أرق

 كلذك سنأ نع امهالكةداتق قيراط نهو ةرق نب ةيواعم قرط نمو هومن سنأ نب ىموم قيرط نم ىربطلا جرخأو

 ىفدي رمع ناک : لاق ریبج نب ديعس قب رط نم اضيأ دي نب ديع جرخأف ر ع دنع بالا » رسف سابع نا نا ءاج دقو

 )اص املا انيمص انإ 7 ىلاعت لاقو اهرخآ ىفو هل صصن ءاج اذإ 3 ريسفت ىف ةيضاملا ةدقلا وحن ركذف سايع نبا

 كلذ هيلع ركنأ رمع 5 ركذي مو« ماعنالا لكأت ام بالاو و مدآ ىنبل قزر ةعبسلاف : لاق « ابآو إل هلوق ىلإ

 هاكأت ام ضرالا هتيذت ام بالا, لاق سابع نبأ نع هم أ نع بلک نب مدع نع حب 0 ىربطلا جرخأو

 نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم جرخ رق « هون نيعباتلا نم ةدع نع جرخأو « « سانلا هلكأب الو « باودلا

 « ةبطرلا رام : لاق ءابأو ةبكافو , ظفلب متاح ىبأ نبا هجرخأ اذهو « ةبطرلا راثلا بالا و لاق حيي دنس سابع

 «مئاهبلل شيشحلا بالا » نسح دنس سابع نبا نع ةمركع قيرط نم اضيأ جرخأ دقف « ةسبايلاو هنم طقس هنأكو

 ماعلا نم وبف اذه ىلعف « بأ وهف ضرالا هجو ىلع تبني ءىش لك : لاق ءاطع قيرط نم هاجرخأ رخآ لوق هيفو

 «لوالا نم معأ اذهو  ةبكافلا ىوس ضرالا تتبنأ ءىش لك بالا : لاق كاحضلا قيرط نمو « صاخلا دمب

 : رعاشلا لوقب دیشتسا و « یعرلا قاطم بالا نأ ةغللا لهأ ضعب ركذو



 ةنسلاو باتکسلاب ماصتعالا باتک - ۳۷۲ ٩٩

 ابالاو ةديصحلا هللا تبني ام  ابصلا اعر ةنوميم ةوعد هل

 ىف : هيبفت . رمعو ركب بأ لشم ىلع هژافخ هديؤيو « ىبرعب سيل هنإ لیقو « ةبكافلا سباب » بالا لیقو
 ولو عوفرلا كح ىف « انيبنو انمآ » ىباحصلا لوق نأ ىلا هنم ريصم بابل رخآ ىف ثيدحلا اذه ىراخبلا جارخإ

 وهو : سداسلا ثيدحلا . ةصقلا فذحو « فلكتلا نع انیهت » هلوق ىلع رصتقا مث نمو < مللي ینلا ىلإ هفضي مل

 نيهجو نم هدروأ هحرش ىضم دقو « عبارلا ثيدحلا یعم ىف وهو سنأ ثيدح عبارلا اذكو ثااثلا مسقلاب قاعتي

 ناب راقتم اهو بيعش ظفلب « ةالصلا باتك » نم ربظلا تقو باب قو « رمعم ظفا ىلع انه هقاسو ىرهزلا نع

 اذكو «باوصلا یهو ,سانلا رثكاف » هريغ ةياور ىفو « ىنييمشكلا ةياور ىف « ءاكبلا راصنالا كأف » انه عقوو
 ركذو « بيعش ةياور فو « اماظع ارومأ ایدی نيب نأ ركذو ةعاسلا ركذف ءانه عقوو هريغو رمعم ةياور ىف عقو

 ةياور ىفو « الومر دمحمبو ه انه عقوو « خلا « ىخدم نبأ : لاقف لجر ماقف » انه دازو اماظع ارومأ ايف نأ
 بيعش ةياور نمهلك اذه طقسو « ىلوأ : تلي ىنلا لاق مث رع كلذ لاق نيح تكسف هانه عقوو « ايبن دمو » بيعش

 . ديعولاو ديدهتلا مع یه هريغ لاقو « كلمت تدك ىأ « كل ىلوأ ةلضعم نم تلفأ اذا لج رال لاقي : دريملا لاق

 نماثلا ثيدحلا « هيفام مدقت دقو ارصتخم هدروأو هلع یسوم هنبإ ةياور نم اضيأ سفأ ثيدح : عباسلا ثيدحلا *

 یراصن لا مزح نب رمعم نبا وه « نمحرلا دبع نب هللا دبع د هخيشو ىركشيلا رع نبا وه دودم فا (ءاقرو) هلوق

 دنعو « نولأسي » ىلءتسملا ةياور ىف ( نولءاسقي .سانلا حربي نا ) لوق . هتينكب روبشم ةلمبلا ءاطلا مضب ةلاوط وبأ
 اذه» ةورع ةياور ىف (ءىث لك قااخ هللا اذه) هلق . « نولءاستي سانلا لازیال  ةريره ىلأ نع ةورع e لسم

 وأ دبعلا ناطیشلا ىتأي » اضيأ ةورع ةياور نم قاحلا ءدب ىف ىراخبلا ةياور ىف وهو اضيأ لساو « قلا هللا قلخ

 لوقف ؟ ضرالا قلخ نم ءایساا قاخ نهد مسا ظفل فو «؟ كبر قاخ نم لوقي ىتح اذكو اذك قاخ نم لوقيف محا

 اولوقي ىتح» ةريره ىبأ نع نيريس نب دمت قيرط نم لسلو « هلثم تباث نب ةعيزيخ ثيدح نم ىناربطلاو دحالو « هللا
 نع لةلف نب راتخلا ةياور ىفو « ءى لك قلخ هللا اولوقي ىتح , هنع معآلا نب ديزي ةياور ىف هلو « انقاخ هللا اذه

 «قلخلا قاخ هللا اذه اولوقي تح اذكو اذك ام لوقت لازتال كلنمأ نإ لجو رع هللا لاق ع هللا ل وسر نع نا

 «یتشیروتلا لاق « هلبق ناك نف ءىث لك لبق هللا ناك نولوةب ساناا لازبال و ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم رازبللو
 فذح ًادتبم نوكي نأو لوقلا اذه لاقي ىتح ینعااو الوعفم اذه نوكي نأ لمتح « قالا هللا قاخ اذه ه هلوق
 اذه و وأ ربخو ادم < هلا اذه ه مل دنع سنأ ةياور ىنعي لوألا ظذللا ىلعو « لع دق مالا اذه ىأ « هربخ

 مولعم ررقم اذه هريدقت نكاو « ىلوأ لوالاو : یبعا لاف هربخ « قالا قاخ و و نايب فاع « هللا و أدتيم

 نه ) هلوق « ابايقام ىلع ءافلا دعبام بوتر ربظيف ایت نف قولخم ءىث لکو « ءیث وهو قاخلا قاخ هللا نأ وهو

 7 نف » لسا ظفل ىفو « هتنيلو هللا, ذعتسيلف هغاب اذاف دازو « كبر قاخ نه و قالا ءدب ةياور ىف ( هللا قاخ

 دحأ هللا ا اولوقف ةداي زلا نم ىئاسنلاو دواد ی الو ءهلسر , و ىرخأ ىف دازو « هللا تنمآ لقياف اًميش كلذ نم ۱

 لقياف كلذ عدحآ دجو اذاف ةشئاع و ثيدح نم دحالو «ذعتسرل م م هراسإ نع لس مث مد ةروساا 4 دمصلا هللا

 انأ اتسف » دازو لوألا و ةرب ره ىبأ نع ةلس دآ ةياور ىف لساو , هنع بهذي كلذ ناف ءهلوسرو هاب تنمأ

 ىف هلو « ليلخ قدص , لاقو اصحلاب مامر هنأو كلذ نع ماوس رک ذف « بارعالا نم سان ینءاج ذإ دجسلا ىف



 ۳۷۳ ۷۳۹۷ - ۷۲۹۹ ثيدخلا

 ةرثك مذ ىلا ةراشإلا سنأ ثيدح ىف : لاطب نبا لاق « هلوسرو هللا قدص و ةريره أ نع نيريس نب دجم ةياور
 ثيدح نم ةدايزب درو دقو « طرفم لج نع الإ أشني ال هناف « روكذملا لاؤسلاك روذحا ىلا یضفت امنآل لاوسلا
 دجو اذاف « هللا قلخ نم لوقي ىتح اذك قاخ نم اذک قاخ نم لوقیف ؟دحأ ىتاي ناطیشلا لازال ١ ظفلب ةريره ىلأ

 هج رخ اف ىلاحصلا دارأ ىذلا وه اذه لعلو , ناعإلا عرص كاذ » ةياور قو « هاب تنمأ لقيلف عدحآ كلذ

 : اولاقف ا هعآ نم ی ینلا ىلا سان ءاج ه لاق ةريره ىبأ نع هيأ نع خاص ىبأ نب ليهس ةياور نم دواد وبأ

 کت نأ مظعب ءیشلا انسفنأ ىف دحين انإ هللا لوسر اي

 یسفن ثدحأ ىلإ : لاقف رام هو ىنلا ىلا لجر ءاج » سابع نا ثيدح نم ةبيش أ نالو ءناعإلا خیرص كاذ

 دارلا ىبلاطخلا لقن مثءةسوسولا ىلا هرمآ در ىذلا هلل دما ,لاق « هب لكتأ نأ نم ىلإ بحأ ةممح نوكأ نال رمالاب
 مظاعتي مل كلذ الولف . ناطیشلا قايام لوبق نم مهعنميو « هب اوملکت نإ مهسوفن ىف مظعي ىذلا وه ناعالا خرصب

 لاقو « هديك و ناطیشاا لبق نم ىه لب نامالا حيرص اهسفن ةسوسولا نأ دارلا سیلو « هورکنآ ىتح مهسفنأ ىف

 لك نأ مظعي و هو سنأ ثيدح ىف مدقت ام وم « حيبقلا ىأ « ءىثلا انسفنآ ىف دج » هلوق : ىيطلا

 ملوبق عانتماو سواسولا كلت حيبقب مكلع ىأ « ناعالا حرص كاذ » هلوقو « هدقتعن نأ قيليال هنأب ملا ىأ « هب

 « هنع رفنی الو لاحنا نم هبلق ىف ام ىلع رصي رفاکسلا ناف « مكنايإ صولخ ىلع ليلد اع ةرفنلا ؟دوجوو

 هنع لزي مل اذا هللاب ذيعتسيو رطاخلا كلذ ىف رکفتلا كرتب ىأ « هتنیلو هللاب ذعتسولف و رخالا ثيدحلا ىف هلوقو

 جاجتحالل جاتحيال ىرورض صأ ناطيشلا هوس وام لك نع ىلاعت هللا ءانغتساب ؛ معلا نا كلذ ىف ةكحلار « ركفتلا

 ا اكلسم دع ةجع ضروع امف ةيهانتم ںیغ یھو ناطرشلا ة ةسوسو نم وهف كلذ نم ءىث عقو ناف « و

 ةذاعتسالاب ىلاعت هللا ىلا ءاج إلا نم ىوقأ هعفد سی دت الف « هتنتف نم لس نإ تقولا عيضيف لاسرتسالاو ةطل اغلا نم

 لقيلف و هيف ىذلا ثيدحلا حرش ىف لاقو ةيالا ( هللا ذعتساف غزن ناطیشلا نم كذغرني امو ا ىلاعت لاق م هب

 الو هل ینا ال ىذلا هانعف دحأ امآ « اقولخم نوكي نأ زوجبال ىلاعت هللا نأ لب اع ةبمنم ثالثلا تافصلا « دحالا هللا

 باتك » لوأ ىف ةشئاع ثيدح حرش ىف اذهل ديم ىتأيسو . قالطإلا ىلع اد أ نكي مل اقوام ضرف ولف « لثم

 دنع دب الف « هل ةياسبن الام ىلإ رمألا جارخإ ىف عاطقنالا ىنعي « نامبإلا حرص هلوق : بلجملا لاقو « « ديعوتلا

 ماع ىراجلا ثدحلاو اهيف ةعنصلا زثثآل اقلاخ اهلك تاقواخملل دب لقاعلا رکفتلا نآل هل قلاخال قلاخ باحيإ نم كلذ

 یذلا جلا ال ناعالا حرص وه اذبف هل قلاخال قلاخ امم لكل نوکی نأ بجوف ةفصلا هذه فالخ قلاخلاو

 ليق « هسفن قلاخلا قلخم نأ عناملا اف سوسولا لاق ناف : لاطب نبا لاقو « ةريحلا ىلا ىدؤملا ناطیشلا ديك نم وه

 نيب عمجاو , همدع تبجوأف هسفن قلخي : تلق مث هدوجو تبجوأو اقلاخ تبثأ كن . اضعب هضعب ضقني اذه هل
 . هل العف هسفن نوک ليحتسيف هلعف دوجو ىلع هدوجو مدقتي لعافلا نال « هضقانتل دساف امودعم ادوجوم هنوك

 ةريره بأ ثيدحو . اضوم اصخلم یبتنا ناميإلا عرص ىلا ىضفي وهو ةبمشلا هذه لح ىف حضاو اذهو : لاق

 معناولا هومتدجو دقو لاق « هب ملكتي نأ اندحأ مظاعتيام انسفنآ ىف دجن انإ , هظفلو ؛ ىلوأ هيلا هوزعف لسم هجا

 ضح كلت : لاقف ةسوسولا نع لي ىنلا 5 » دوعسم نبأ ثيدح نم هدعب جرخأو « ناميالا برص كاذ لاق

 ءىذلا عرش زاج ول + نیتلا نأ لاقو نا رح نبا هجو ىثاسنلاو دواد وبأ هجرخآ سابع نبا ثيدحو « ناعالا

 یرابا عف ۰ ۱۳ ج ۲۰ ۴

 ؟ هومتدجو دقوأ لاف « هب تیکت انأو | ہن دلا اذل نأ بحت ام هب



Vt 
 ةنسلأو باتكلاب ماصتعالا باتک - وذ

 لعاف وهو «همدع حصی الو ءىث همدقتي ال نم ميدقلاو « دق دج وم ىلا ءاهتنالا نم دب الف لسلستل عر هل نوكي نأ

 املا قيرطلاو « ةيافك وأ نيع ضرف ليلدلاب هللا ةفرعم نأ تبث , ىنامركلا لاقو « ىلاعتو كرابت هللا وهو « لوعفم ال

 قدصلا براقي ىذلا بسكلاب وأ قواخ ريغ قلاخلا نأ ةرورضا اب فرع ال نكل « اهتمدقم ابنال نيعتم اهنع لاؤسلاب

 كلذ ةفرعم ىلا لصوتلاف الإو تنعتلا ليبس ىلع نوكي ىذلا لاوسلاب قلعت مذلا نوكيف اتنعت كلذ نع لاؤسلا ناك
 ىف اذه وحن مدقت دقو . لساستلا اعفد قلاخ هل نوكي نم ىلا عاطقنالا نم دبال ذإ « ناءإلا خيرص هنع ةهشلا ةلازإو

 « ديحوتلا باتك » لوأ ىف ىلاعت هللا ءاش نا هيف ثحبلا أب بوجولا توش نم هرکذ امو « قاخلا ءدب نم سيلب] ةفص
 نأ قلاخلا ردقب له هيلا بتك هنأو « دنملا بحاص عم هل ةصق ىف ديشرلا نمز ىف تمقو ةلأسملا هذه وحن نا لاقيو

 « ميدقلا لثم نوكي ال ثدحاو ثدحم قولخلا نال لاح لاؤسلا اذه : لاقف باش ردیف « معلا لهأ لأسف هلثم قاخي

 . الهاج ازجاع ريصي نأ ردقي ملاعلا رداقلا ىف لاقي نأ ليحتسي اک « ردقب الوأ هلثم قاخي نأ ردقي لاقي نأ لاحتساف
 ناحبس ةزوس ريسفت ىف فوتسم هحرش مدقت دقو « حورلا نع دولا لاوس ىف دوعسم نبا ثيدح : عساتلا ثيدحلا

 ةنأ ىف رهاظ «ىحولا دعص ىح ترخأتف هيلا یحوب هنأ تفرعف ‹ رظنف ةعاس ماقف ه ةياورلا هذه ىف هلوقو

 رخأت هباوج ت ىميتلا ناملس ريسو « ةبقع نب ىموم ىزاغم ىف عقو ام ىلع دري وهو تقولا كلذ یف ماج
 نإ باوبأ ةعبرأ دعإ هنم ءىش ىف ثحبلا قأيسو « اموب رشع ةسحخ رخأت هنأ « قحا نبا ةريس قو مايأ ةثالث
 للاعت هل ءاش

 ب لا لامفأب ءادتقالا باپ - ع
 غا : لاق امهنع هللا يضر رع نبا نع » رانيد نب هللا دبع نع ”نايفس اح م وا اشو - ۷۸

 هبنف بهذ نم اءاخ تذختا ین کک ینا لاقف « بهذ نم مینا سانلا خلاف بهذ نم امناخ قلب ین

 « مهءيتاوخ سانا ذبتف « ادبأ هلأ را ىنإ : لاقو

 دقو ( ةنس> ةوسأ هللا لوسر ىف کل ناك دقل إل ىلاعت هلوق هيف لصالا ( ملم ىنا لاعفأب ءادتقالا باب ) هلوق
 ىوعبتاف ) هلوقبو € هوذغ لوسرلا م اتآ امو ) ىلاعت هلوقب مالا موسع ىف هلوخدا هبوجو ىلا عج بهذ
 وأ بدنلا ىلع لسیلد موقي یتح هلوق ىف بحي اک هلعف ىف هعابنا بجیف 4 هوعبتاف ) ىلاعت هلوقبو € هللا مببحي
 ربظ اذا بدنلل روبجلاو « ةنيرقلا ىلا جاتحيف ةحابإلاو بدنلاو بوجولا لمت : نورخآ لاقو « ةيصوصخلا
 نا ناك نإ گپ هلعفيام نورخآ لاقو « همدعو راركتلا نيب لصف نم مهنمو « ربظي ملولو لیقو « ةبرقلا هجو
 برقتلا هجو هيف ربظي مل امو بدنللف ةب رقلا هجو ربظ ناف « ةحابإ وأ ابدن وأ اب وجو لمجلا كلذ كح هک لمج
 ام قاعتيو « هقفلا لوصأ ىف ةطوسبم ةلأسملاو « زاوجلا ىلع لد يف هترضح لعفیام ىلع هريرقت امأو « ةحاباللف
 حالص ظفاحلا انخويش خيشلو « فينصتلاب تدرفأ دقو صئاصخلا کح كلذ نم عرفتيو « هلعفو هلوق ضراعت

 ىناعملا نمضتت ةغيص هل نا لوقلا مدقي اهدحأ لاوقأ ةثالث هيف رکذ ام لصاحو « ليلج فنصم هيف ینالعلا نيدلا

 هلع كلذ لكو « حیجرتلا ىلا عزفي اهملاث « لوقلا قرطي ام لاتحالا نم هقرطي ال هنآل لعفلا اهيناث « لعفلا فالخم ٠



 ۳۷۵ ۷۲۹۸-۷۳۰۰ ثيدحلا

 سوسحا نع هلا راجل لوقلا نأ هل ةجحلاو 0 لوألا ىلا روا بهذو 3 ةيصوصخلا ىلع لدت ةد رق مقت ملام

 نآلو « لعثلا فالخ ليلد هنأ ىلع قفتم لوقلا نأبو « متآ لوقلا ناكف « سوسحم ا, صتخيف لعفلا فالخ لوقعملاو

 لوقلاب لمعلاو لوقلاب لمعلا كرت ىلا ىضفب لعفلا ميدقت نأبو ¢ ةطساو ىلا جاتحيف لعفلا فالخ هسا لدي لوقلا

 هب مزج اک یرولا وه (نایفس انثدح) هلوق . تارابتعالا هذه حجرأ لوقلا ناكف لعقلا هيلع لد ام لمعلا هعم نکع

 خت اف ( هلوق « رم نبا تعم" هداسإ ےہ ىلأ نع و نم ليعامسالا ةياور 2 ) رګ نبا نع )هلوق ۰ یزلا

 هلاتشال لاثملا اذه ىلع رصتقا « میمیتاوخ سانلا ذینف ادبأ هسباآ مل ىنا : لاقو هذبنف , هيفو ( بهذ نم ميتاوخ سانلا

 کہ نأ كعب لاطب نا لاق « سابللا باتک ۲ ۴ بهذلا اخ قلعت ام حرش مدت دقو ,كرثلاو لعفلا ف هب مهسأت ىلع

 ۰ مون اوخ اوعاقت هماخ حلخ هنال ۾ بالا ثیدحص بوجولاب لاق نا اجتحم مالسلا و ةالصاا هءلع هلاعفأ ىف فالتخالا

 لاتقلا ىف مل نذأب نأ ءاجر ةردابلا نع اورخأت و لاحتلاب ةيبيدحلا ماع مرمأ الو  اوعزتف ةالصلا ىف هلعن عزنو

 نأ ىلع كلذ لدف « نبع رسم هوعب اتف لعفف مبذاو قلحاو مهلا جرخا ةي س مأ هل تلاق؛ ممر اولکف او رصت نأو

 هب ءادتقالا مش نا الولف قسأو معطأ ىنا : لاقف « لصاوت كنا اولاق لاصولا نع مان الو « لوقلا نم غلبأ لعفلا

 7 ىهتن | ةلصاوملاب هصاصتخا هجو مه نيدو كلذ نع لدع هتل ¢ لاصولا کا میام یلصاوم ف امو : لاقل

 ىلاعت هللا دنع ملعلاو هب ىسأتلا قلطم ىلع لب « بوجولا نم ىعدملا ىلع لديام هركذام عيمج ف سیل و

 عدبلاو نيدلا ف ؟واغلاو عزانتلاو قدحعتلا نم هرکی م بساپ - 6

 ( تا الإ هلا ىلع اولو الو « كفي ىف اولفنال باتكسلا له اي ) ىلاعت هلوقل

 و يأ نعد اكس ی ن ”ى ره و رم ان ربخأ ماشه الح دي ی ل ۳ شرع بس 4

 یر یهمطی "تی ىنإ « مکلثم تا ىنإ : لاق « لصاوت كنا : اولاق ءاولصاوتال : لَو ینا لاق : لاق
a 0000 595نب < ۶ ۾ .- ۰ 0 ضان  

 ىنلا لاذ لالما اوار م « نيتايل وأ نيمو ىلا ۳ لصاوف لاق . ٍلاصولا نع أوبلني مم . ىنيقسي و

 « ل كتلك . کتد زا “لالا رخأت ول: لص

 يأ ىنثدح "یسیتا ميها ربا ین دح شمعألا انتدح ىبأ انث دح ثايغ نب صفح نب رم اشو - ۰

 باتكنم ان دنع ام او : لاقف ةقلعم ةفوحص هيف فيس هیاعو رُّجآ نه ربن» ىلع هن هللا يضر ىلع اتبطخ » لاق

 ىلا ريك نم مر ةنيدملا : اهيف اذإو « لبإلا نانا امف اذاف ؛ اهرشنف « ةفيحصلا هذه ىف امو هلا باتكألإ أرقي

 اذإو . الدع الو افرص هنم هللا لبت.ال « نيمجأ سانااو راکشالالو للا ةنمل هيلمف امدح امف ثدحأ نف ءاذك

 « نیمجآ سانلاو ةکسنالااو للا ةنمل هيلمف ماسه رفخآ نف « مذدأ اهب 'ىعسي « ةدحاو نيملسأل ةمذ : هس

 ةکشاللاو هلا ةنمل هیلف هيلاو» نذإ ريذب موق ىلو نم : امن اذإو . الد سمع الو فرم هنم للا لرقب ال



 « الدع الو فرم هنم هللا "لبقب ال نيمجأ ٍصانلاو

 ةشئاع تلاق » لاق قورسم نع سم انث دح ”شعألا اندح ىلأ انثدح صفح نب "رم اش -- ۱

 هيلع ىنثأو هللا دمغ ب ىبلا كلذ مابف « موق هنع هانتو هيف صر ائيش ب یبلا من : منع هللا یفر

 « ةيذخ 4 مادشأو « لاب مهماعأ ىنإ اوف ؟ همنصآ ءىثلا نع نوهزنتب _ماوقأ لاب ام : لاق مْ

 ناریلتا داك : لاق ةكيلُم یبا نا نع رع ن مفا نع مک و انربخأ لئاقم نب د او - ۲

 یعیلا سباح نب مرقألاب اهادحأ راغأ ميك ین دفو مع ئبنلا لع مدق ال - رعو ركب وبأ  اكلهي نأ

 كنالخ تدرآ ام : ”رمع لاقف « ىفالخ تدرأ ان[ ممل ركب وأ لافق « هرينب خال راشأو عشاج ىنب ىخأ ىلظنحلا

 بلا توص قوف کشااوصا اوعفرتالاونمآ نيذلا اهيأ اب ) تلف « لب ئبنلا دنع امهئاوصأ تفرق

 هيبأ نع كلذ رکذب لو« دعب ”رع ناكف : ريب زلا "نبا لاق کیم ىبأ نبا لاق < ميظع - هلوق ىلإ -

 « هتيفتسي ىتح هنمس مل رارثلا ىخأك "هئدح ثیدح إب بنا ثدح اذإ ركب اہ یی

 لوسر "نأ نينمؤلا مأ ةشئاع نع» هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ىثدح ”ليعامسإ اش - ۳
 مل ةكماقم ىف ماق اذإ ركب ابآ "نإ تلق : ةشئاع تلاق . سانلاب ىلصب ركبابأ اورص : هضم ىف لاف کر هلل

 : ةصفلل تلقف ةشئام تااقف . سانلاب لصیلف ركب ابأ اورم : لاف . “ميلف 2 "رف « ءاكبلا نو شاد عمسي'

 لاقف « ةصفح تاعفف , سانااپ لصُيلَف ربع رف ءاكبلا نم ساناا مس مل كءاقم ىف ماق اذإ ركبابأ نإ ىلوق

 . ةشئامل ةصفح تلاقف . سا بسال "لصيف ركب ابأ اورص « فسوب بجاوص نال نكنإ : علي هللا لوسر

 « اريغ كنم بيصأل تاک ام

 روع ءاج لاق یدعادلا دعس نب لس » نع یرهزل نت دح بئذ ىبأ نب انثدح مدآ اگر - ۵

 ماع اي یل لس ؟ ه ”هنولتقتأ « ”4ةقيف الجر هتأرما مم دجو "الجر "تارا : لاقف ىدع ن مع ىلإ ینالجماا

 لئاسلل هرک و یبنا "نأ ء ربخان مماع مج رف ءاهباعو لئاسأل و ىبنلا هرکف « هلأسف . لي هلا لوسر

 ها لزا دق : 4 لاقن « ماع فضل نآرقلا ىلاعت هللا لزنأ دقو ءا . علي یبنا "نینال لاو : روع لقاف

 1 اهقرافف ءاهتكسمأ نإ هللا لوسراي اهيلع تب ذک : ”رعوع لاق 4 «انعالتف امدف امه هدف « [نآرق کیف

 اريصق ٌرمحأ هب تءاج ناف اهورظنا : ي ىبنلا لاقو . نيتءالتملا ىف ةا تزف « ابق ارفب ي با مپ



 ۲۳۷۷ ۷۳۰۵ - ۷۳۰( ثيدحلا

 تم . ایه قدس دف الإ بسحآ الف نیل اذ َنيْعَأ مّسْسَأ هب تماچ نار « بذک دق الا مارا الذ ل

 : هورككا رمالا ی هب

 "كلام ىنربخأ : لاق باش نبا نع لی ىفثدح ثیلا انثدح فسوب نب هللا دبع اش - بم.ه

 "ناف كلام ىلع تادف » - كاذ نم اركذ ىل كذ م هطم نب ریبج نب د ناكو - ىرصنلا سوأ عربا

 دءسو ريبزلاو نمحرلا ردبعو نامثع ىف كلا له : لاف فرم هبجاح هانآ ره ىلع لخدا ىتح ”تقاطنا : لاف

 : سابملا لاق . ال نذآن ؟ ساّبعو ىلع ىف ال له : لاقف ۰ اوسلو اومن اواخدف . مەن : لاق ؟ نون ذأتسي

 حرأو امهم ضقا نينمؤلا ریمآ ا با و ناهع طهرا لاق  اًبتسا |  ملاظلا نیو ینیب ضقا نينمؤلا

 هللا لوسر نأ نوملمت له «ضرألاو هامسلا " موقت منذإب ىذلا اب 6 دشنآ « اودا : لاق . رغالا نم امدحأ

 ره لبفأف . كلذ لاق : طهرلا لاق  هسفن للي هللا لوس ر ديري  ةقدص انكرتام رونال : لاق بَ

 ناف : مع لاق ٠ معن : الق ؟ كلذ لاق إب نا لوسر "نأ نادت له هاب مک شنا : لاقف سابو ىلع ىلع

 لوقي هلل ناف «هتريغ ادحأ وطعي ملءىثب لالا اذه ىف لي وسر صع ناکا نإ نإ ءرمألا اذه نع منهل

 هللاو 2 مْ « جنا ولوسرا ةصلاخوذه تناکسف € ةيآلا : . . جو اس من هلومر ىلع هللا ءفأ ام )

 یبثا ناكو « لالا اذه اهنم "قب یتح « مكيف ابو اهوكاطعأ دقو « مكيلع اجب رئت الو تراز ام

 بالكم ىلا لسف . هللا لام لم 08 "بام ذخأي مث «لالا اذه نم مهس ةقفن ههآ ىلع فني يَ

 ,ناملعت له "ها اكدشنأ : سابعو لا لاق من من . معن : اولاقف ؟ كلذ نوملمت لمذا گد « ةتاوح كلذب

 اهيف لمعف ركب وبأ اضبقف . هبي نا لوسر “لو ان: ركب وبأ لاقف رب هیبن هللا فوت م مع . معن : الاق ؟ كلذ

 هلو ء اذگ اهبف ركب ايأ "نأ نام لاقف - سابعو - ىلع ىلع لبقأو  ذئنيح ايذأو هبي هللا لوسر امف لمعام

 « ركب یأو إب هلا لوسر لو انأ : ؛تاقف « ررکب اب لا قوت 7 مث . قحلل عبات دشار "را ”قداص امف هنأ عي

 « ميمج اكرمأو ةدحاو ةلكى لع اكتلكو ىناهثج 27 « ركب وبأو ب هلا لور هلع اهب اهيف "لأ نیدنس ابی

 اهّسف د اتش نإ : ”تلقف « اهيبأ نم هئأرما بيصن ىنلأست اذه ینانأو « كيخأ نا نم كبيصن یلأس یتثج

 تلم اعو ركب ربأ ای لع امو هل فا لوسر هب لمع ا امف نالمعت ”هقاثيمو هلا دبع اکیاع نآ ىلع« اكيلإ

 اهنسف د له قاب ک دشنآ « تاذب اكيلإ اهتسفّدف « كلذب انيلإ اما : املقف < ا كنم اهیف

 : الق ؟ كلذب اکیلا اهن د له هاب اک دشنآ : لاف سابعو ىلع ىلع ۴ : طهرلا لاق ؟ كلذب اميسلا



 ١ ةنللا باتكلاب ماصتعالا باتك ۹ ۲۷۸

 ۱ یتح كلذ ريغ ءاضف اهيذ قف ال ضرألاو ءامسلا موقت هنذاب ىذفاوف ؟ كلذ ريغ ءاضق یم ناسهّتلَتفأ لاق . معن

 < اهاکینک أ انأف “لإ اهامفداف اهنع ام” نجع ناف « ةعاسلا موقت
 نأ 3 اعم قمعتلاو عزانتلاب قلعش وه « معلا ى رد ا رغ داز ( عزانتلاو قمعتلا نم ەر رام باب ( هلو

 اولوقت الو کنید ىف اولغت ال باتکسل لهأ اي إل ىلاعت هللا لوقل : هلوقو امه انتي « عدبلاو نيدلا ىف ولغلاو » هلوق
 2 هلوصأب قلعت هلع امو للاب ةمجرتلا ف هنع ريعملا یهو ؛ نیدلآ عورشب قلعت ةب الا ردص 1 قحلا الأ للا ىلع

 عقد دقو « هيف دما زواجتي یح سالا ف دب نشالا هانعمو 3 نفاق م ميلا در دشا و ةلمهملاب وهف ۰ قمعتلا 0 اماق

 ید ةعزاتملا نف ۰ عزانتلا 2 امأو ¢ مهقمعت نوقمعتملأ عدب یتح لاق گی « مايصلا ف لاصولا لع مالكلا ىف هحح رش

 « لبيلدلا حضتي مل اذإ مكسحلا ىف فالتخالا دنع ةاداجلا اهب دارلاو « ةلداجلا نع اهب ربعيو ةبذاجا لصالا ف
 ىنعم هيفو دحلا زواجتب هيف ديدشتلاو ءىثلا ىف ةغلابلا وهف ,ولغلا » امأو « ليلدلا مايق دعب جاجللا هنم مومذملاو
 نوكس مث حتفب اولغ ولغي مهسلاو ؛ ةداعلا زواج اذا ءالغ ولغي رعسلا الغو اولغ ولغب ءیشلا ىف الغ لاقي « قمعتلا
 کامل او نابح نب او ةمرزخ نبا هحمصو هجام نباو قاسنلا هجرخأ اف احيرص هنع ىبنلا دروو « ىريام ةياغ غلب اذا
 کالو  هيفو ىرلا یصح ىف اثيدح رکذف « ملي هللا لوسر ىل لاق ه : لاق سابع نبا نع ةيلاعلا ىبأ قيرط نم
 لاثم هل سیل ءیث لك ىهو ةعدب عمج وهف « عدبلا ه امأو « نيدلا ىف ولغلا مكلبق نم كامآ امتاف « نيدلا ىف ولغلاو
 «یوخللا اهانعم ىلعف دومحما ف تدرو ناو مذي امب عرشلا لهأ فرع ىف صئخنو <« مذيو دمحم ةغل لمشيف مدت

 اطوانت نأ ىلع لمح وأ « یراصتلاو دوهلا ريغ لوانتيل ممعتل باتکلا لهأ ظفأ نأ لع ین ةيالاب هلالدتساو
 نع ىهنلا ف 0 ةرب ره یآ ثر دح : لوالا تب دا : ثيداحأ ةعمس هيف ركذو 3 قاحلإلاب ىراصنلاو دوولا ادع نم

 ف ىضاملا سنآ ثب دح ىف حقو » عتدرل لالملا رخأت ول و انه هل قو 8 مايصلا باتک »ىف هحرش مدقت دقو « لاصولا

 ةمجرتلا ىف راشأ ةياورلا هذه لاو « قم نوقمعتأا عدي الاصو تلصاول رهشلا ىف ىل دم ولو “¢ ىلا باتك 0

 وع مدقت دقو » كلذ یطععبام هقرط ضعي ف درو اذإ ارهاظ ةمجرتلا بسانب الام دارا ف هيداع ىلع ىرج هنکس

 « ةياكنلا نم ةنكاس ءاب فاكلا دعبو نونلا نوكسو ميلا مص 1 ینلک » هلوقو هيف ةدايزب 1 مایصاا باتک » ق اذه

 ینپیمشکلا نعو ىلع ىنعمب ممل ىف ماللاف اذه ىلعو « راکنالا نم ءايلا لدب ءارب ىلمتسملا نعو یخرسلا نع رذ ق اذک
 نب ديزي وه (نأ ىنثدح) هلوق : ىناثلا ثيدحلا . « اوهتني نأ اوبأ نيح مه لیکنتلاک د ظفلب یرهرلا نع بیعش قيرط نم « مایصلا باتک هق ىضم دقو < نيقابلا باور یھو لاكذلا نو مال اهدعب ةروسکلا یاد دی دشت و نوالا تشب

 نمل ابعفد لع نوكي نأ لمتحي ( ايف اذان ) هلوق ' ابحتف ىأ ( اهرشنف ) هلوق « برعم ىسراف وهو ء واو ةدايزو
 ابعوتسم جحلا رخاوأ ىف كلذب قلعتيام حرش مدقت ( مرح ةنيدملا ) هلوق « هسفنب اهأرق نوكي نأ لمتحو « اهأرق
 ةمجعملا ءاخلاب » رفخأ نف 0 هلوقو 2 ةعداوملاو ةيزجلا ف اذيأ كلذب قاعتيام مدقت (ةدحاو نيملسملا ةمذ ( هلوق
 مدقت ( هيلاوم نذإ ريغب اموق لاو نم ) هلوق ٠ تسلا وهو رفحا هنع لازأ ىأ ةيدعتلل ةزمهلاو « هب ردغ ىأ فلأو
 هذه ريغ ءايشأ ىلع لمتشت ةروكذملا ةفيحصلا نأ « ضئارفلا باتك » رخاوأ ىف مدقتو « ضثارفلا ىف هب قلعتيام



 ۳۷۵ ۱۷/۳۰۵ دس ۰ ۰ كثيدحلا

 بلا ىف ديق ناو هناف ءاثدح ثدحأ نم نمل انه ثيدحلا دارياب ضرغلاو « كلذ ريغو وفعلاو صاصقلا نم

 ىف ةنيدملا مرح باب ىف كلذ حرش مدسقت دقو « نيدلا تاقلعتم نم ناك اذإ اهريغ فو ايف ماع کس اف ةنيدملاب

 اندنعام » ىلع لوق نم دافتسإ هنأ ةبج نم هلعل ةجرتلل ىلع تبدح ةيسانم یامرکلا لاقو ۾ جحا باتك , رخاوأ

 هلوق : ثااثلا ثيدحلا . لاق اذك ةنسلاو باتکلا نام يغب ءاجو مالک لا ىف عطنت نم تيكبت خلا «أرقي باتك نم

 هتينكب روهشم ىحضلا وبأ وهو « ةلمبم هرخآو ارغصم ةدحومو ةلمهع حیبص نبا وه ( لسم انثدح شعالا نع)

 نع رب رج ةياور ىف هب احرصم سم دنع عقو دقو « هما نم رثكأ
 نع ىنغي اذهو هب ىحفلا نأ نع لاقف شءعالا

 قورسم نع نايوري امهناف « نيطبلا نارمع ىبأ نبا نوكي نأ لمتحيو « حيبص نبا نوكي نأ لمتحي ینامرکلا لوق

 نم لسم ةياور ىف ( ةشئاع تلاق لاق ) لوق ٠ نويفوك مہلک قورسم ىلا روكذملا دنسلاو « شعالا امنع یورو

 هجاوي مل نم باب ىف مد ةت دق ( موق هنع هززتو هيف صخرت ) لوق ٠ ةشئاع نع هدنسب شععالا نع قرط ةدع

 ءاوس عابتالا ىف یا نا انه هنم دارلاو « كانه هتحرشو هئتمو هدنسل ثيدحلا اذه « بدالا باتك , نم سانلا

 ةميزعلا لامعتسا نم ىلوأ تدرو ىذلا لح ىف عابتالا دصقب ةصخرلا لامعتسا ناو « ةصخرلا وأ ةمزعلا ىف كلذ ناك

 ضع ةبغر ناك اذا امومذم ناك امي رو ؛ رفسلا ىف ةالصلا مامتا ىف اک احوجرم ذئذمح ةميزعلا لامعتسا ناك امر لب

 ىف رطفلا هلعل هريغ لاقو . ماصلل ةلبقلا هنع اوهرنت ىذلا نأ ىلا لاطب نا اموأو , نيفخلا ىلع حسلا كرتک ةنسلا

 هلل قتأ هسفن یرب هنال « بونذلا مظعأ نم تام ىنلا هيف صخرت اع هزنلا نا ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو « رفببلا

 ثيدحلا ىف مهلا ريشأ نم هب لتعا ىذلا نكلو « كلذ دقتعا نم داخل ىف كش ال : تاق . داحلإ اذهو هلوسر نم

 رفغي مل ىذلا جاتحيف كلذ هل رفغي مل نم هريغ لثم نكي مل ءىش ىف صخرت اذاف ىأ ء رخآت امو مدقتام هل رفغ هنأ

 هلل سانلا ىشخأ كلذ عم هنكل هل هللا رفغ ناك ناو هنأ لب ىنلا مملعأف « وجنيل ةدشلاو ةمزعلاب ذخالا ىلإ هل

 كرت ىلع ةرففلاب لضفتلا هلمح ملء ةيشخلاو ىوقتلا ةياغ ىف هيف وهف ةصخرو ةميزع نم عقلي هلمف امبف « ماقتأو

 هلوقب راشأو « طاشنب ابامسیل ةعزعلا ىلع ةناعإلل وه ااف هيف صخرت امبمو ركشلاب امايق لمعلا ىف دجلا

 لمعلاب مالوأو لضفلاب مهيلعأ انأ ىأ ةيلمعلا ةوقلا ىلا « ةيشخ هل ممدشأ » هلوقبو « ةيملعلا ةوقلا ىلا ۾ مهملعأ و

 دبعم نب عاقعقلا وأ سباح نب عرقالا ريمأت ىف رمعو ركب یآ ةصق ىف ةكيلم نأ نیا ثيددح : عبارلا ثيدحلا . هب

 ةروس ريسفت ىف ىفوتسم هحرش مدقت دقو ( کتاوصآ اوعفرت ال اونمآ نيذلا ای اب ) تلزن هيفو « مت یب ىلع

 ربط انه نمو م هلوسرو هللا یدب نيب اومدقت ال  ةروسلا لوأ ىف ىلاعت هلوق هنم دوصقملا ناو « تارجحلا

 ىلا رظن نمو ريسي هیش ىوس هنم لصتي م لس ثيدحلا اذه نا : ىدوادلا نع نيتلا نبا لاقو ةمجرل هتبسانم

 لوصوم وه « ريبزلا نبا لاق ةكيلم یآ نبا لاقو , هلوقو « همالك بقعت نع هيف اع ىنغتسا تارجحلا ىف مدقتام

 لزنأف هلوق دعب تارجحلا ريسفت ىف مدقت دقو « لمتساا ةياور ىف ةدايزلا هذه تعقو دقو « هلبق روكذملا دنسلاب

 مو « دعب رم ناكف ) هلوق . هركذف ریبزلا نبا لاقف « ةيآلا € مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اأ اب ل ىلاعت هللا

 ةياورلا هذه ىف « ربع ناكف م هلوق نيب لصف اذكه ( خلا قط ىنلا ثدح اذا ركب ابأ ىنعي - هبیآ نع كلذ ركذي

 هظفل و تارجحلا ىف ةيضاملا ةياورلا ىف اهرخأو « هيبأ نع كلذ رکذب مو د یهو «ةلجلا هذب ثدح اذا و هلوق نيبو

 «دارسلا» امآ ( رارسلا نغأك هثدح) هلوت . , هيبأ نع كلذ ركذي لو هميفتسإ یح مل هللا لوسر عمسإ ناک اف د



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باك - 1 ۳/۸۰

 ینعم ريثآلا نبا لاقق « ىخأك د هلوق امأو « ةرراسملا هنمو و رسلا مالکاا ىأ ءارلا فیفختو ةلمهلا نيسلا رسكبف
 فلص « ىخأ , ظفلو « رارسلاك یعلا نأ بلعث نع لقنو ىباطخلا هلاق رارسلا بحاصك « رارسلا ىتنأك » هلوق
 فاكلاو ابجو ناكل رراسملاك رارسلا ىخأك هلوق ىنعم نا ليق ول قئافلا بحاص لاقو ىهتنا رس یجانلاک ىنعملاو لاق
 ىنعمل ديك أت « همهفتسو ىتح هعمسیال » هلوقو ؛ فوذحم ردصمل ةفص نوکت یضام ام ىلعو ءلالا لع بصن لع ىف
 هعمسإ ىف ريمضلا قالا ىف لاقو همالک ضعب نع همابفتسا ىلا جاتحي ىتح غلابیو هتوص ضفخيىأ رارسلا یخأک هلوق
 فاطم ردق نا اضيأ امل ريمضلاف الاح ترعآ ناف « ةيفصولا ىلع لحلا بوصنم وهو ردصملل ةفص تاعج نا فاكلل

 ىنأ رمأ ىف ةشئاع ثيدح : سماخلا ثيدحلا . لعأ هللاو ذئذيح ىنعملا هاكر مع ین نم الاح هعمسي ال هلوق سیلو
 قالصلا باتک , نم ةمامإلا باوبأ ىف فوتسم هحرش مدقت دقو « ةصفحو ةشئاع ةعجارم هيفو سانلاب ةالصلاب ركب
 ضعب هب رمأي امف هتعجارم ىف نأو « بوجولا ىلع هرماوأ نا هيفو نيتلا نبا لاقو « ةفلاخلا مذ نایب هنم دوصقملاو
 نينعالتالا ةصق ىف دعس نب لوس ثيدح : سداسلا ثيدحلا . ارهاظ بوجولا ليلد نم هاعدا ام سیل و : تلق . هوركملا
 ةياور ىف عقوو .« اماعو لئاسملا مثل ینا هركف م انه هنم د وصقل او« ناعللا باتك» ىف فوتسم هح رش یضم دقو

 امتءزانمو ”لعو سابعلا ةصق ىف سوأ نب كلام ثيدح : عباسلا ثيدحلا . لوعفملا فذحم « باعو » ىيمشكلا ۱
  ةيهارك نایب انه هنم دوصقلاو سا ضرف ىف قوتسم هحرش مدقت دقو « هللا لوسر ةقدص ىف ربع دنع
 امہ نظلا ناف « رخالا نم امهدحأ حرأو امي ضقا نينمؤملا ريمأ اب و هعم نمو ا لوق هيلع لديو « عزانتلا
 ىلا ةکاحما مث م ةصاخلا ىلا امم كلذ ىضفأف رخالا نود هديب قلا نأ ىف دنتسم امهنم لكلو الا اعزانتي م امن
 ةروسکم 397 اهدعب ةانثملا ديدشتب « اودئتا » قيرطلا هذه ىف هلوقو ۰ كلذ فالخ امهب قئاللا ناكل عزانتلا الول
 ,اهزاتحا ام» هلوقو « زئاج وهو ءابلا ىذحي « هللا  دشنآ » ىنيمشكلا ةياور ىف « هاب عدشنآ » هلوقو « اوابمتسا ان

 ءافل اب « ناکف د ىنيمشكلاو « قفش ناکو» هلوقو < ىلوأ لوالاو ءارلا مث مث ةمجعم اب یبهشکس الو ىازلا مث * ةلموملاب

 اذكم « اذك اف ركب ابأ نأ نامعزت , هلوقو « لبقأ مث » ىنهيمشكلا ةياور ىف « ىلع ىلع لبقأف » هلوقو د ۳ وهو
 لسم ةياور ىف عقو كلذ ريسفت نأ سلا ضرف ىف ةيضاملا ةياورلا حرش ىف تذيب دقو « ماهبإلاب عقو انه
 سابعلا مالكل يوأت نم هريغو ىرزاملا نع هركذأس ام ذخؤيو « اريسفتو امام كلذ نع ةروكذملا ةياورلا تلخو
 هتراشال عزانتلاو عطنتلا ةيهارك نم هل مجرتام بابل ثيداحأ ىف لاطب نبا لاق . قيفوتلا هاب و كلذ نع هب باحيام
 لع نم رومأب هصخ هل ىلا نأ ىعداف هيف الغ نم مذ ىلإ ىلع ةراشإلو < ىلا دعب لاصولا ىلع رمتسا نم مذا
 رجاشتلا ىلا ىدؤملا عزان مذ ميم ٤ ین ةصق قو هيف صخرت امف ددش نم مذ ىلا لب هت راشو ۽ ؛ هريغ نود ةنايدلا
 ءةاداعملا وأ ةملكلا قارتفا ىلا اهحاصب لوت ةلاح لك مذ ىلا ة ةراشإ هيف ناف < 5 دصق لا رخالا امهدحآ ةبسنو
 نبا لاق « ريلي هللا لوسر ماقم ركب ىبأ مايق نم اهتيشخ ىتلا ىناعملا ىف فسعتلا مذ ىلإ ةراش) ةشئاع ثيدح ىفو
 هذه ىف كلذب حرص دقو . هبلظ هنأ ىلا رخآلا امهنم دحاو لك بسن ىأ « ابتسا » ةياورلا هذه ىف هلوق ىنعم نيتلا
 ةصقلا هذه صوصخ ىف هلوأتام دارأ امئاو سانلا ملظب هنأ درب ان لاق « ملاظلا اذه نيبو ىنيب ضقا » هلوقب ةياورلا
 هلضف فرعي هنال كلذ ريغب ايلع بس سالا نأ الو ؛ هببأ ونص هنال كلذ ريغب سابعلا بس ايلع نأ دري لو
 نم دبال ناك ناو « ةاورلا نم وبس وبف كلذ نم ايلع اشاحو سابعلاب قیلپ ال ظفللا اذه ىرزاملا لاقو « هتقباسو
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 هركني ملاذهلو « هيف ءىطخ هنأ دقتعي ال اعدرو رجرلا ىف ةغلابم هرهاظ دقتعيال ام ماکت سابعلا نأب لو ويلف هتمص
 هنأ لاخلا ةئيرقب اومف مآ الإ كاذ امو ءركنملا راکنا ىف مددت عم « هريغ الو ةفيلخلا ال ةباحصلا نم دحأ هيلع

 نم ءىش ىف فقأ مل نأ هيفو « سلا ضرف ىف ثردحلا حرش ىف اذه ضعب یضم دقو . ىهتنا « ةقيقحلا ةب ديربال

 قح ىف هنم عقو نوكي نأ ةيئثتلاب «ابتسا » هلرق نم موهفلا ناك ناو « كلذ ىف ىلعل مالك ىلع ةصقلا هذه قرط

 ليقو ملاظب سيلو ىلع ىلا لظلا ةبسنب « املاظ نوكي نأ سابعلاو املاظ نوكي نأ ايلع اشاح هريغ لاقو « مالك سابعلا
 بضفلا ىف لاقت ةملك ىه ليقو « ملاظلاك اذه و ريدقتلا وأ  فصنی مل نا ملاظلا اذه ىأ هريدقت فذح مالكلا ىف

 لوانتو «ريغصلاو ريبكلا بنذلا لوانت هعضوم ريغ ىف ءىثلا عضو هنأب رسفي مظلا ناك ال ليقو « اتقیقح اهب داريال

 ملعأ هللاو ةريخآلا ىلع قالطالا لمحيف افرع قيلتال ىلا ةحابملا ةلصخلا

 "یپنلا نع ىلع ها ور « اث دم یّوآ نم 4 سا - ٦

 لوسر مرحآ سال “تلق د لاو ماع الح دحا ولا اربع انثدح "لیعاسا س نتو اشو — ۷

 لا ةنمل هيامف امدح امف ثدحا نم ءاهرحش مطقبال ءاذك ىلإ اذک نيبام « ممن : لاق ؟ ةنيدلا ايب هلا

 6 اد یزآ وأ : لاق هنآ نوا ی "یموم قّربخأت : ماع لاق . نينجأ سانلاو ةکشاللاو

 هلو . ةيصءملا ثدحأ ىأ « ةثلثم لادلا دعبو ةلمبملا ءاحلا نوكسو هلوأ مطب ( ادع ىوآ نم مثإ باب ) لوق

 دابز نبا وه سنأ ثيدح ىف « دحاولا دبع» و « هلبق ىذلا بابلا ىف الوصوم مدقت ( هل ىنلا نع ىلع هاور )

 «روكذملا دنسلاب لوصوم وه « ىنربخأف مصاع لاق » هلوقو < لوح الا فورعاا ناملس نیا وه « مصاع» و

 هيف مولاو : لاق « یسوم نع ال سنأ نب رضالا نع معاع نع باوصا نأ ینطقرادلا رکذ ( سنأ نب ىموم ) هلوق

 سياف رضالا نع لاق هنأ دارآ نإ : تلق . باوصلا ىلع لسم هجرخأ دقو : ضايع لاق « هخيش وأ یراخبلا نم

 دارأ ضايع ناك ناف « سنأ نبا نع مصاع نع دحاولا دبع نع ريمع نب دماح نع هج رخأ امل لاق ام هنإف « كلذك

 وبأو « هدنسم ىف هجرخأ اذك دحاولا دبع نع ددسم وه رضنلا هاس ىذلاو « هيفام ني الف باوص ماهيإلا نأ

 سن سن أ نع هدنع هضعب نأ نيبف و مصاع نع سيق ىبأ نب ورعع هاور دقو « هقيرط نم جرختسملا ىف معن

 اعيمج « بيهرثلا باتك و ىف خيشلا وبأو « هجرختسم ىف ةناوع وبأ هجرخأ « هيبأ نع سنأ نب رضالا نع هضعبو

 ىنعي « اذه تعمسام رضنلل تلقف « اثدح ىوأ وأ و سنأ نم عمأ لو مصاع لاق ٠ سنأ نع مصاع نع هقيرط نم

 رخاوأ ىف سنأو ىلع شيدح حرش مدقت دقو « ةرم ةئام نم شک هزم هتعمم نکل لاق « سنا نم دئازلا ردقلا

 سنأ نع مصاع نع ةدايزلا هذه ىور نم ةياور كانه تركذو « ةنيدملا مرح باب ىف ةنيدملا لئاضف لوأ ىف جحلا

 امدح ىوأ وأ امدح ثدحأ نم نأ ىلع ثيدحلا لد : لاطب نبا لاق «قيفوتلا هللابو جردم هنأو « ةطساولا نودب

 ىداعملا لهأ ىوأ نم نأ لع دق ناك نإ د « ةنيدملاب كلذ لمف نم هب دعوتام لثمب دعوتم ريغ هنأ « ةنيدملا ريغ ىف

 طم انوکل ابفرشل ركذلاب ةنيدلا تصخ نكلو « مهب قحتلا میاعو موق لعف یضر نم ناف مثإلا ىف مبكر اشي هنأ .,

 ىلع لضف ديزم كلذم امل ناكف ضرالا راطقأ ىف نيدلا رشتنا اهنمو « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نطومو ىحولا

 يړالا مضو ٩۳ ج ۳۱م ۱



 ةئسلاو باتكسلاب ماصتعالا باتك - 4« ۸۳
 عضوم تراص م لس ىنلا نطوم كاذ ذإ تناك اأ ركذلاب ةنيدملا صيصخت ىف سلا « هريغ لاقو « اهریغ

 سایقلا فلكنو ىأرا مذ نم ركذي ام ےس - ۷ هل اس شاه هم

 ( ملعب "كا سیلام) لقتال ( فقت الو )

 ىبأ لوم هأريغو حرش ù نهرلا ۳ ینادح بهو نا یا دح ديل ْن ”ليعس انش كك %۷

 عمال ل "نإ : لوني هي ىلا توس : لوقب هتعمسف ورع ن لا لع انواع جا » لاق ةورع نع دوسألا

 م 5 هل یو ہل 1 ۳ <1 2 ۰ ۰ ٠“ ۳ ١
 نوتفيف نوتفتسي لارج سن ی مهملعب املا صبا ممم ما عزة نک-ار اعازننا هوكاطعأ نأ كو معلا

iنا اپ : تلاقف دعب جح ورم نب هللا دبع نا م . هل ىنلا جود ةشلاع 4 ت ده « نولضب و نولضیف مارب 8 - 3 و م 2 2 7 . ۰ ی هل ۰ ۱۰ ۶  

 « ىنث دجام وحنك هب ید « هتلأف هغ « هنع ىتثدح ىذا هم ىل تبثتساف هللا دبع ىلإ "ین ىتخأ
 « ورع ني هللا دبع ظفح دقل هقاو : تلاقف تیجمف « اهتربخأف ةشئاع تينأف

 ؟نيّدص تد مش له لثاو ابا تلأس :لاق شعألا نەم رج وبا انربخأ نادم شرم - ۸
 نع شهلا نع ًاناوع وبآ انث دح ليعامسإ نب یموم انثدحو . ع لوقي فيتم نب لهس "تعسف « معن : لاق 0 ی 8 5 ت 7

 انب ”نلبسأ الإ انهظفی رمآ ىلإ انقتاوع ىلع انفویس انضو امو هند را اِ هللا لور رمأ دارا نأ میطتسا

 ۰ نینص تسش و نيفص تدهش : لئاو وبآ لاقو لاق . رمالا اذه ريغ هفرعن ررمأ ىلإ

 لعو صالا قفاويام ىلع قدصل وهو رظناا هيلا ید ام ىوتفلا ىأ ) ىأرلا مذ نم ركحزيام باب / هلوق

 اذإ وهو مذتال ىأرلاب یوتفلا صضعب نأ ىلا « نم د هل وه راشأو 2 فال س)ا لج وو ام همم مومذلاو ¢ هغ اخي م

 لا جاتحاو ةثالثلا رومالا دحي ملاذا یآ « سامقلا فاکس: و , هلوقو « عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم صالا دج وي 1

 م اذا لب ¢ سايقلا ناكرأ نم ىه ىلا ةعماجلا ةلعلا تابثا £ فما الو هعاضوأ ىلع هلمعتسا لب هفلكت الف ساقلا

 عم هعاضوأ ىلع هلمعتسا اذا ام سايقلا فلكت ىف لخديو « ةيلصألا ةءاريلاب كسمتیلف ةحضاو ةعماج لا ةلعلا نكست

 لاعحا عم هدلقب نأ رصتني نمل هيف مذلا لرش و أديعب ايش هم ا كد هئلاؤت صالا دج و اذا امو « صالا دوجو

 فاکسلا مذ نم هركذ امل جتحا ( ملع هب كل سيل ام لقت ال : فقت الو) هلق . صنلا ىلع علطا لوالا نوكيال نأ
 ةحلط يأ نب ىلع قدرط نم متاح 5 ناو یرطلا هجرخآ ۳ ساع نیا مالک نم لوقلاب وفقلا نیس و ؛ الاب

 ملو تعم و رت ملو تيأر لقت ال < مع هب كل سلام فقت ال :, ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاق اذكو « هنع

 ثب دح ىفو « هعش ىأ . زل وفي قلطناف رضخلاو یوم ثيدح ىف مدقت دقو : عاب الا هنأ فورعملاو 3 عمسل

 عابتا : ءافتقالا بغارلا لاتو « رزم ال امو مت الام عمتتال هانعم »۶ وأ لاتو < عمتي ىأ : هرثأ ته دیص))



 AY ۱ ۷۳۰۷-۷۳۰۸ ثيدحلا

 سيل ام فق الو ل ىنعمو 3 بياحملا عبلت و بایتغالا نع كل ذب یکیو 3 فدرأا عابتا : فادترالا نآ 6 افلا

 .ريخآلا اذه ومن ىلا هقبسو « ذبجو بذج وه ءافتفالا نع بولقم ةفايقلاو « نظلاو ةفايقلاب حال ( لع هب كل

 یناعلا هذه لطابلاب ىرلا وأ لع ريفب لوقلا وأ روزلا ةدابش دارملا نأ فلسلا نع لقن نأ دعب ىرطلا لاقو « ءارفلا

 انم او من ال هوفر سبق نإ و ك تب مو ب ىلا : وفقلا ل اعأ لاق مث ۴ « ةديبع EE ,كذو 2 ةبراقتم

 هلصأ نأ نييفوكلا ضب نع لقن م . , ائيفق نا نضاوحلا ونقأ الو » : رعاشلا لوق هنمو « انيبأ نم ىنتفن الو

 ىلع هنأ معز نكل « ءافلا نوكسو فاقلا مضب ةءارقلا تناکا كلذك ناك ول هنأب بت و « الا عابتا ىهو ةفايقلا

 لدتساو « ءىراقلا ذاعم نع ذاوشاا ىف تاقن اهلا راشآ ىلا ةءارقلاو . ىهتنا لوألا باوصلاب ىلوآلاو لاق « باقلا

 لاق < لوسرلاو هللا ىلا هودرف ءىش ىف متعزانت ناف إل ىلاعت هلوقب با ىلع سايقلا مدقي نم ىلع درال ىعفاشلا

 ىذلا الإ ماع سيل و دوعسم نبا ثيدح انه تملا دروأو « هلوسرو هللا لاقام كلذ ىف اوعبتا « لعأ هللاو هانعم

 موق ثدح مث « ءاملعلا باهذ نکلو « ريمأ نم ريخ ريمأ الو « ماع نم بصخأ ماع لوقأ ال « هنم رش هدعب

 نب ديعس وهو ؛ يظع نزو مال مث ةانثمب ( ديلت نب ديعس انثدح) هلوق ۰« مالسالا مدهف مهئارآب , رومالا نوسيقي

 ءابقفلا تاقثلا نييرصملا نم وهو « رفصم نون مث « ةلمبع « ىنع نب ىسيع ابأ ینکی هدج ىلا بسن ديات نب یسیع

 رهو « هرخأ ةلمبمو هلوأ ةمجعمب یاردنکسالا يرش وبأ وه ( عرش نب نحرلا دبع ) هلوق ٠ ماكحلل بتكي ناكو

 دبع ةياور ىلع داتعالا لعجو « هفعضا ىراخبلا همجبأ ةعي نبا وه ( هديغو ) هلوق ؛ هيبأ مسا هتينك تقفاو نم

 ىف لبج نب ذاعم ثيدح ىلع مالكلا ىف هعج ىذلا ءزلا ىف رهاط نب دمت لضفلا وبأ ظفاحلا ركحذ نكل « نحرلا

 وهو ةعيمل نبا ظل مدق هنكل « اعيج ةعيط نباو حرش ىنأ نع ثيدحلا اذهب ثدح بهو نب هللا دبع نأ سايقلا
 معلا باب ىف ربلا دبع نبا هجرخأ كلذكو : تلق . كلذب لاقف حرش يبأ ةياور هيلع فطع 9 انه یذلا ظفالا لثم

 نع خیرش نب نمرلا ليع ىلرخأو : بهو نبا لاق مث « هقاسف ةعيمل نا نع بهو نبا نع نونحس ةياور نم

 یعلاو ظفللا كلذب هلوقب دارأ له یردن انكام :رهاط نبا لاق <  كلذب وربع نب هللا دبع نع ةورع نع دوسالا يأ

 هدحو حرش نب نمحرلا دبع نع بهو نبا نع ىح نب ةلمرح نع هجرخأ ايلسم اندجو ىتح « طقف ىنعملا وأ

 نب نمحرلا دبع ظفل وه یراخبلا هفذح ىذلا ظفللا نأ فرعف لاق « یراخبلا هجرخأ ىذلا ظفلل رياغم ظفلب هقاسف

 ىنعملا ىف امهنيب سيلو امهتوافت ركذأسو < ىهتنا همهبأ ىذلا ريغلا ظفل وه هدروأ ىذلاو « انه هزربأ ىذلا حرش

 ىح « حرش نب نمحرلا دبع ىلع رصتقاو هفعضل ادمع ةعيمف نا ركحذ فذح السم نأ نظأ تنکو « أ ريك

 ةرات امبعمج ناك ىذلا وه بهو نبا نأ تفرعف « ةءيهل نبا ركذ ريغب ةلمرح قيرط نم هجرخأ ليعامسالا تدجو

 قيرط نم للعلا نايب ىف بلا دبع نبا هجرخأ رخآ دنسب نارخآ ناخيش هيف بهو نبا دنعو ةرات حيرش نبا درفيو

 دقو « روپشلا ظفللاب ةورع نب ماشه نع امهالك نمحرلا دبع نب ديعسو كلام |!”دح بهو نبا انثدح نونحس

 اسفن نيعيس نم رثكأ ماشه نع هاور < هيبأ نع ةورع نب ماشه نع روپشم ثيدحلا اذه نأ معلا باب ىف تركذ

 نع هوور نيذلا نأ « ةركذتلا باتك » ىف ركذ هدنم نب هللا دبع ىلأ ظفاحلا نب نحرلا دبع ساق ابأ نإ انه لوقأو

 كلامو ةبعش رابكلا نم منم < اسغت نیعمسو سفن ةئامعب رأ ىلع اودارف مءاعسأ درسو ۽ 4 نم رثكأ ماشه ظفاحلا

 مهم ركأ لب < رمعمو ناداحلاو ةيورع فأ نب كرعسو ةفيزح وبأو رعسم و ج ناو ىعازوالاو یر نايفسو



 ةئسلاو باتک-), ماصتعالا باتک ۔ 4۹۹ ۳۸

 جشالا نب هللا دبع نب ريكبو بوبأو نالجع نب دو شعالاو ةبقع نب یمومو یراصنالا ديعس نب يع لثم
 نم مهو « نيعباتلا راذص نم مهلك ةرشعلا ءالؤهو ةيزغ نب ةرامعو ناك نأ نب ىحيو رشم او ماس نب ناوفصو

 رهو ةورع میل فورعلا ىلفوتلا نحرلا دبع نب دمت دوسالا وبأ ةورع نع هتیاور لع اماشه قفاوو « هنارقأ ْ

 نم وهو نمحرلا دبع نب ةلس وبأو ناعو ىمي هادلو اضرأ ةورع نع هاورو حرش وب أو ةع نا هنع هاور ىذلا

 سم هج رخأ « نايوث نب کلا نب رم صاعلا نب ىرمع نب هللا دبع نع هتیاور ىلع ةورع قفاوو ىرهزلاو « هنارقأ
 نع ديلا دبع نب ريرج ةياور نم هفاس هنأكو «ةورع نب ماشه ثب دح لع لاق نكل هظفا قسي و هقب رط نم

 لا هدنسب لس ةياور ف (دوسألا نآ نع ) هلوق ۰ ةدئاز ةدئاف نم ركذ نم ضءب ةياور ىفام 00 , ماشه

 ص ىأ (انيلع جح) هلوق ٠ «سزلا نبا » هتياور ىف ةلمرح داز ( ةورع نع ) هلوق ۰ هثدح دوسالا اأ نأ يرش نبا
 ىنخلي ىخأ نبا اي ةشئاع ىل تلاق » لسم ةياور ىف ( هلي ىنلا تعم لوقي هتعمسف ور نب هللا دبع ) اجاح انیلع

 نع هتلأسف هتيقاف لاق ؛ اريثك الع 2 ىنلا نع لمح دق هناف هلئاسف هقلاف جحلا ىلا انيارام ورمع نب هللا دبع نأ

 ىف ( هوكاطعأ نأ دعب للعلا عزتيال هللا نإ ) هلوق . لاق مي ىنلا نأ ركذ امف ناف لب ىنلا نع اه رک ذب هاشآ
 ةلمرح ةياور ىف عقوو « فاکلا لدب ةبيغلا نيمض ءاحلاب < iL ىنيمشكلاو لمتسملا نع رذ ىأ ةياور
 ضيقيال هللا نإ » هنع كلام قيرط نم « للعلا باتک ىف ةيضاملا ماشه ةياور فو « اعازتنا سانلا نم ملعلا عشا
 هدنسم ىف ىديجلا هجرخأ « دابعلا بولق نم » ماشه نع ةنيبع نب نايفس ةياور قو « دابعلا نم هعزتني اعازتنا معلا
 ةياور ىفو «تاياورلا رثكأ ىف دراولا وهو « سانلا نم » لاق نكل هلثم سم دنع ماشه نع ريرج ةياور قو ؛ هنع

 نم ىلع رکذب اف : ماطعأ نأ دعب مهنم هعزتني.« اعارتنا معلا عزنيال هللا نإ » ىناربطلا دنع ماشه نع نالجع نب دمت

 «هايإ مهيطعي نأ دعب سانلا رودص نم علا عزتيال هللا نم ىناربطلا دنع ماشه نع رمعم ةياور قو «ريمضلا و وع
 ىف ناك امل : لاق ةمامأ وبأ 007 ثيدحلا نع هلأس نم لاؤس نع اباوج اذه ثدح امن] ورم نب هللا دبع نظأو
 نم عفري نأ لبقو «ضبقي ن أ لبق معلا نم اوذخ سانلا اهيأ اي , لاقف مدآ لج ىلع رب هللا لوسر ماق عادولا ةجح
 « ىرادلاو ىناربطلاو دمحأ هجرخآ تارم ثالث « هتلح باهذ لملا باهذ نإ 4 , هرخآ قو ثيدحلا « ضررالا
 مس اق جرخأ كلذكو « اهركذ ىلا ةيفدكلا ىلع وه امن] معلا عفرو معلا ضيق ىف درو ىذلا نأ وربع نب هللا دبع نييف
 سيل ملعلا ضبق نإ » لاقف « للعلا ضيقي » ثيدحب ثدحي ةريره ابأ عم ريع نأ ربا دبع نبا هقيرط نمو غبصأ نبا
 مهنم هعزتنی نكلو) هلوق . هج ولا اذه نم رازلاو دمحأ دنع وهو « ءالعلا .اتف هنكلو « لاجرلا رودص نم عاني ايش

 ةلمرح ةياور ىف عقوو ؛ بلق ضعب هيفف « میملع عم ءایلعلا ضيقب هعزتني ريدقتلاو هيف اذك ( مهملعب ءاملعلا ضيق عم

 رمعم ةياور قو « ءاملعلا ضيقب ملعلا ضبقي نکسلو » ماشه ةياور قو « مبعم ملعلا عفريف ءاملعلا ضبقي نکا و»
 قید » ةلمرح ةياور فو قبب لوأ حتفب وه (لابج سان قمیف) هلوق ةبراقتم اهيناعمو « ماعلا ضبق مباهذ نكلو د
 یهو سأر عمج ةغيصب وه له اسؤر طبض « ملعلا باتك » ىف مدقتو قس لوأ مضإ وهو « الابج اسؤر سانلا ىف
 قبب ل » هريغلو كلام قيرط نم رذ ىبأ ةياور هذه « مع قبب ملاذا ىتح » ماشه ةياور قو سيئر وأ رثكالا ةياور
 ماس نب ناوفص ةياور ىف اذكو « املاع كرتي مل اذا ىتح و ملسم دنع ريرج ةيأور قو « الابج اسؤر سانلا ذختا اع
 نع ةبعش ةياور ىف اذكو « ماع قبي مل اذا ىتح  نالجع نب دم ةياور ىفو « ةيناثلاةياورلا ديؤت ىهو ىنا بطلا دنع
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 نع رمعم ةياور فو« ءلابج سؤر سانلل ريصيف , ىناربطلا دنع هيبأ نع ةورع نب ماشه نب دم ةياور ینو « ماشه

 قم یہ ملعلا نم هعم اب بهذ مع بهذ ابك ءابلعلا بهذي نكلر «هانإ مهيطعي نأ دعب : هدنع ةورع نع ىرهزلا

 ديغب موفي » ةلمرح ةياور قو « همضإ (نواضيو) هلوأ حتفب (نواضيف مجرب نوتفیف نوتفتسب) هلوق . ملعیال نم

 ةورع نب ماشه ةياور قو « هلذم قابلاو « مهنوتفيف مهوتفتسي » نالجع نب دمت ةياور ىفو « نواضيو نولضیف ملع

 فعض قودص وهو عيبرلا نب سيق عيما فلاخو « رثكألا ةياور یهو « اواضأو اواضف مع نيب | وتفأف اوائسف د

 اوتفآف ممالا ايابس ءانبأ مهيف اشن ىتح  الدتعم ليئارسا یب رمأ لزب ل : ظفلب ماشه نع هاورف « هظفح لبق نم

 ماشه نع هريغ هاور ام ظفالا اذ ظوفحماو : لاق « سيق هب درفت لاقو رازبلا هجرخأ « اواضأو اولضف ىأرلاب

 لاق ةنييع نبا نع « هقيرط نم لخدملا ىف قهيلاو رداوالا ىف ىديملا هجرخأ روكذملا لسرلاو : تاق . هلسرأف

 الف « هتياور ىف ةلمرح داز (ةشئاع هب تثدخل) هلو . ءاوس سيق ةياورك « هركذف هيبأ نع ةورع نب ماشه اندح

 هللا دبع نإ مث ( هلوق . اذه لوق لس ىنلا عمم هنا كثدحأ تلاقو « هتركنأو كلذ تمظعأ كلذب ةشئاع تثدح

 جح هنأ ةلمرح ةياور ىف (هنع ىتتثدح ىذلا هنم ىل تثتساف هللا دبع ىلا قلطنا ىتخأ نبا اي تلاقف دعب جح ورمع نبا

 نع هلأستى تح هحتاذ مث هقلاف مدق دق وربع نبا نا : هل تلاق لباق ناک اذا یتح : ةورع لاق هظفلو ةلمقملا ةئسلا نم

 ةياور ىف ( هب ینئدغ) هلوق . «هتيقلف ٠٠ ( ةلمرح ةياور ىف : هتل أسف هتنخ ) هلوق ٠ ماعلا ف كل هركذ ىذلا ثيدحلا

 ةياور ىف عقوو » لوألا هترم ىف هب ىنثدحام وحش و ةلمرح ةياور ىف (یئثدحام وحنك) هلوق ءل هركذف ١ ةلمرح

 دافأف هب ىنربخأف هتل اسف فاوطلا ىف ورع نب هللا دبع تيقل مث ةنس تشيل مث ةورع لاق « ةلوصوملا ةئيبع نب نايفس

 غلبف رصم نم هللا دبع جحو ةنيدملا نم ةنسلا كلت ىف جح ناك ةورع نأكو « ةكمب ناك ةيناثلا ةراا ىف هايإ هءاقل نأ

 نأ لمتحيو « اهب ةورع هيقلل ابلخد ول ذا « ةئيدملا مدق هنأ ال دکل اباط رصم نم ىأ مدق دق اغوق نوكيو ةشْاع

 تلاقف تبجمف) هلوق . ةشئاع رمأب ةورع هيقلف « دعب هللا دبع مدقف ةورع ابعد جحو ةنسلا كلت تجح ةشئاع نوكت

 ايش هيف دزي مل هارآ قدص الا هبسحأ ام تلاق كلذب اهتربخأ الف و ةلمرح ةياور ىف (ورمع نب هللا دبع ظفح دقل هللاو

 صقن وأ هيف داز هنأ تنظو ؛ ثيدحلا نم ماع اهدنع ناك ةشئاع نأ لمتحت لصآلا ةياورو : تلق . « صقني ملو --

 ايف ركذ ىتلا ةلمرح ةياور نكل و « تعمس تناك ام قفو ىلع هنأ تركذت « الوأ هب ثدح اک اینا هب ثدح الف

 هظفح هنأ ىلع لدتست مل اأ كلذ دی ویو < ماع ثيدحلا نم اهدنع نكي ۾ هنآ ىف ةرهاظ هتمظعأو كلذ تركنأ اهنأ

 ابلعل نكلو هللا دبع ةشئاع م7 ۸ : ضايع لاق . صقني لو دزپ م الو هب ثدح اک ةنس دعب هب ثدع هن وکل الإ

 هلي ىنلا عم هنأ كثدحأ ر تلاق مث نمو « اهنم اريثك علاط دق ناك هنال ةميدقلا بتكلا نم هأرق امم هنأ هيلا تبسن

 ىف یهو » ةدمتعملا یه ورم نب هللا دبع نع ةورع نع ىرهزلا نع هل رمعم ةياورف اذه ىلعو « ىهتنا « اذه لوقب

 نب ةدسبع ةياور نم هجرخأ ال ىذمرتلا نكلو هقيرط نم ىنارطلاو یئاسنلاو دحأ دنعو « قازرلا دبع فدصم

 نع ةورع نعو « ورم نب هللا دبع نع ةورع نع ثيدحلا اذه ىرهزلا ىور : لاق ةورع نب ماشه نع ناملس

 ةناوع وبأ هجرخأ « ةشئاع نع ةورع نع یرهرلا نع دیزب نب سنوي ةياور اهلا راشآ ىلا ةياورلا هذهو « ةشئاع

 هجرخآ الو « كاذب ذش دقو ءىث هظفح ىف بيبشو « سنوي ىع ديعس نب بيبش قيرط نم را زيلاو هحيمص ىف

 دبشأ » لاق ورع نب هللا دبع نع ةورع نع ريثك بأ نب ىح نع رمعم ةياورب هفدرأ ىرهزلا ةياور نم قازرلا دبع
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 ملعلا نايب ىف ربلا دبع نبا لاقو ۽ ثيدحلا « ءاباعلا ضبقي نکلو هضبقب ملعلا هللا عفريال : لاق تلي هللا لوسر نأ

 نع یسل ايطلا ابجرخأ ىحي ةياورو : تلق . كلام ثيدح ىنعمب ةورع نب ماشه نع رمعم نع اضيأ قازرلا دبع هاور

 ناملس نب ءالعلا قب رط نم طسوالا ىف ىناربطلا هجرخأ 80 ادنس هيف یرهرلا نع تدجوو « هلع قاوتسدلا ماشه

 نع اولضأو » هلوق دعب داز نكل « ءاوس ماشه ةياور لثم ركذف « ةريره ىلأ نع ةبلس ىلأ نع ىرهزلا نع قرلا

 قلا ةلمرح ةياور ظفلب ةريره یآ نع رخآ هجو نم هدروآو یدع نبا هفعض ناملس نب ءالعلاو « لیبسلا ءاوس

 هاتف « مهعم ملعلا ضیقیو « ءايلعلا هللا ضيقتي » ظفلپ ىردخلا ديعس ىنأ ثیدح نمو ؛ فيعض هدنسو تضم

 ی رادلا جرخأو فیض هدئسو « افعضتسم مف خيشلا نوكيو «ريعلا ىلع ريعلا وزن ضعب ىلع مهضعإ وزاد ثادحأ

 نع دمحأ دنعو « ءابلعلا ضيق ماعلا ضبق » ةفيذح نعو « ءاملعلا باهذ ماعلا عفر ه هلوق . ءادردلا ىنأ ثيدح نم

 الوأ هيلا ترشآ ىذلا ةمامأ نأ ثيدح دافأو « ءاملعلا بامذ ؟ ملعلا باهذ ام نوردت له و لاق دوعسم نبا
 ملعلا عفر دعب بتكلا ءاقب نأ » ةدئازلا ةدئافلا نم ةمامأ ىبأ ثيدح ىفو « ثيدحلا اذهب لس ىنلا ثيدحت تقو

 نيبو انم معلا عفري فيك هللا ىناي : لاقف یبارعآ هلأسف « هتيقب ىف نإف اًميش ملاعب سيل نم ىنني ال ءابلعلا تومب

 : لاقف بضنم وهو هسأر هيلا عفرف ءانمدخو انءاسنو انءانبأ اهانملعو اهيفام انبلعت دقو « فحاصملا انربظأ
 دهاوش ةدايزلا هذهلو < مزایینآ هب مثءاج اف فرع امم اوقاعتي ل فحا ملا مرباخآ نيب یراهللاو دوهلا هذهو

 یرادلاو فارطلاو یذمربلا دنع یهو « مريغو لاسع نب ناوفصو ور ناو كلام نب فوع ثیدح نم

 نب هللا دبع ثيدح ىف هب هریسفت عقو ام علا ضيق رمع رسف دقو « ىنعملا اذه اهعيمج ىفو « ةفلتخم ظافلأب رازبلاو

 «ملعلا عفریو » هيفو « ثيدحلا ركذف ةريره نأ نع مصالا نب ديزي قيرط نم دحأ هجرخأ ايف كلذو « ور
 رع دنع نر وكي نأ لمتحي اذهو « ءالعلا باهذي نكلو ءابلعلا رودص نم عزتي سيل هنأ امأ : لاقف ربع هعمسف

 « دهتجب نع نامرلا ولخ زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو  ورع نب هللا دع ثيدحل انوق ادهاش نوكيف ء اعوفم

 لهأ سيئرت ىفو « ءاملعلا ضيقب معلا عفر ىف برص هنال مريغ نم ضو « ةلبانحلا بد ال افالخ روبمجا لوق وهو

 اذه ضروعو » دّتجلاو داهتجالا ءاذتنا مزلتسا هب محي نمو ماعلا تنا اذ و « ل جلاب ملا همزال نمو لبجلا

 ىنأي ىتح وأ - ةعاسلا موقت ىتح ١ ظفل فو « هلا مآ ميتا ىتح نيرهاظ ىتمأ نم ةفئاط لازتال , ثيدحب
 كشپ لو « هللا مأ ىتأي ىتح قلا ىلع نيرهاظ د ماسم ةياور ىفو « كش ريغب لوالک ملعلا ىف ىضمو « هللا سمآ

 عیرصتلا ربظآ لول لیلدلا نأب ایناثو « زاوجلا ین ىف ال ولخلا مدع ىف رهاظ هناب الوآ بیجأو « دمتعملا رهو

 داهتجالا اولاق . عنالا مدع لصالا نأ قییف ضراعتلا ريدقت ىلعو « ىناثلا فالخم یرخآ هعفربو ةرات ماعلا ضبقب

 امأف « ءالعلا ءاقبب طورشم ةيافكلا ضرف ءاقب نأب بيجأو « لطابلا ىلع قافتالا هؤافننا مزاتسيف . ةيافك ضرف
 ًارودقم نوکی نأ تنا اذإو « داهتجالا نم نكةلاو ةردقلا نتنت مدقفپ نال الف ءابلعلا ضارقنا ىلع لیلدلا ماق اذإ

 رخاوآ ىف « ناثوالا دعت یتح نامزلا ريغت : باب ىف مدقت دقو : ةعاج هيلع رصتقا اذكه « هب فياكتلا عقي مل

 هيلع ىسيع لوزت دعب بهت ىتلا عبرلا بوب نيدلسملا دقف دنع كلذ دوجو لحم نأ ىلا ريشي أم « نتفلا باتك و

 وهو « ةعاسلا موقت مهيلعف « سانلا رارش يو هتضبق الإ نامالا نم ةرذ لاقثم هبلت ىف دحأ قب الف « مال لا

 وهو « مدوج و مدعل لبجلاب لمعلاو ةيافكلا ضرف كرت ىلع نيماسملا قافتا دري الف كانه هتنيب اک ماسم دنع هانعم
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 رخآ دوجوب ابفارشا ىلع ةلوم ىبف ءةعاسلا موقت ىتح , ظفاب ةياورلا امأو « هللا سمأ ىتاي ىتح , هلوقب هنع سملا

 سردي » هعفر ةفيذح نع احلا هحمصو دمحأ هجرخأ ام هديؤيو « روكذملا بابلا ىف هتلدأب اذه مدقت دقو « ابطارشآ

 لحنا نيايدحلا نم لك ىف رمضي نأ ىربطلا زوجو « ثيداحالا نم كلذ ريغ ىلا « بوثلا یثو سردي اک مالسالا

 نون وكي « هضبقت نم خیرلا ضيقت نأ دعب نوقبب نيذلا سانلا رارشب نوفوصوملاف « ةفئاطلا كلت هيف نوكي ىذلا

 تيبك دالبلا ضعبب الثم نون وكي قلا ىلع مأب نوفوصوملاو « نتفلا لصأ وه ىذلا قرشاک دالبلا ضعبب الثم

 ق هلوق هدرب المتحم ناك ناو هلاق اهو ء سدقملا تس ر ظفل قو < ماشلاب مهنا ١ ذاعم ثيدح ىف هلوقل سدقملا

 مدقت ىلا ثيداحالا نم كلذ ريغ ىلا « هللا هللا ضرالا ىف لاقبال ىتح ةعاسلا موقتال » راسم حح یف سنأ ثبدح

 علا عفر : الوأ نوكيف عقاولا ىف بیترتلا ىلع ثیداحالا هذه لزنت نأ نكميو . ملعأ هاو كلذ ىنعم ىف اهركذ

 ضعب ناک اعر نکل ديلقتلا ىف اووتسا دت قس مل اذاف : ايناث « ديقملا مث قلطملا داهتجالا نيدهتجلا ءاملعلا ضيقب

 نكلو داهتجالا ”ىر# زاوج ىلع انعرف نا مس الو , ضعب نم ديقملا داهتجالا ةجرد غولي ىلا برقآ نيدلقملا

 ضعب سيئرت نال اذهو « الابج اسؤر سانلا اذختا و هلوقب ةراشالا هيلاو « مهاثمأ لبجلا لهأ مدقي لبجلا ةبلغل

 جرخأ دقو « داهتجالا لهأ نمز ىف ةلجلا ىف لبجلا ىلا بسنب نم سيئر © سما اک « ماتلا لبجلاب فصتپ مل نم

 جارد انثدح لوقب یرضحا ناماس نب دالخ تعم” بهو نب هللا دبع قارط نم « ملعلا باتک » ىف ربلا دبع نبا

 ةنسه هيتفي نم سمتلي راصءالا ىف اهيلع ريسي ىتح هتلحار لجرلا نمسي نامز سانلا ىلع نأب » لوقي حمسلا وبأ
 اذه دجو دقو « ني لاخلا ىف رثكالا بلغالا دارلا نأ ىلع لمحيف « نظلاب هيتفي نم الإ دجب الف ء اب لمعدق

 یتح دهتجم نع نامزلا ولخ روصتب ىئذيحو « یرصلا دلةملا الا قبب الو ةفصلا كل: لهأ ضبقي نأ زوج مث ادهاشم

 لبجلا ةبلغ ذئنيح دادزب مث « للا ىف ماعلا ىلا ةبسن هل نم تبي نكلو « لئاسملا ضعب ىف لب باوب الا ضعب ىف

 وأ لاجدلا جورخ دنع نوكي نأب ريدج هو « دحأ م.م قبال ىح كتل وأ ضيقي نأ زوج مث هلهأ سيئرتو

 لك ضبقتف حيرلا بیت مث , الصأ ماعلا ىلا بسني نمع نامزلا واخ روصتب ذئنی-و « مالسلا هيلع ىسيع توم دعب

 موقت مهيلعف ء سانلا رارش قبيو دهت< رع الضف ملاع نع الضف ماسه نع ضرالا واخ ققحت» كانهو « نمؤم

 ملعلا ضبقب ةقلعتملا لوقنلاو ثحابلا نم ریثک « نتغلا باتك » لئاوأ ىف مدقت دقو . ىلاعت هللا دنع ماعلاو « ةعاملا

 زبج ال نم هب كسمتي دقو . ةدسفملا نم هيلع بترت اما لهاجلا سيئرت نع رجرلا ثيدحلا قو . ناعتسملا هللاو

 لهاجلاف « فیفعلا لهاجلاو قسافلا ملاعلا نيب رمالا راد اذا نكل « اةيفع القاع ناك ولو « كحلاب لهاجلا ةيلوت

 ماعلا لهآ ضح اضيأ ثيدحلا ىفو . لاؤسلاو ثحبلا ىلع هلمحف ماع ریغب کلا نع هعنع هعرو نآل نوا فشلا

 5 ىلع هبل اط ملاعلا ضح هيفو « لضفلاو ظفحلاب ضعبل paa ةدابش هيفو « ضعب نع مهضعب ذخآ ىلع هتبلط و

 نم لضافلا ةاعارمو لوهذلا ةنيرق تماق اذا ثدحا هب ثدحي اف تبثتلا هيفو  هدنع سبلام ديفتسيل هريغ نع

 لاقو « هشاحیتسا نم ةيشخ ءادتبا هنع هلس هل لقت لو ثيدحلا نع هلأست ىتح « هحتافف هيلا بهذا , ةشّئاع لوق ةبج
 ةيالا صن نأ  ماكحألا طابنتسا نم فاسلا هلعفام نيبو ىأرلاب لمعلا مذ ىف ثيدحلاو ةبألا نيب قيفوتلا لاطب نبا

 ؛ لبجلا عم ىتفأ نم مذ ثيدحلا ىنعمو « لصأ ىلا دانتسا نع درج ىأرب مک نم هب صقل « ماع ريغب لوقلا مذ

 « مهم هنوطبنتسي نيذلا هلعل هلوقل لصالا نم طبنتسا نم حدم دقف الو , لالضالاو لالضلاب مهفصو كلذلو
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 - وب ان ءىش ىلا دنتسيال ناك اذاو «دومحا وهف عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكسلا نم لصأ ىلإ ادنتسم ناك اذ ىأرلا
 ناك اذإ امم صوصخم هنكل ىأرلا مذ ىلع لدي ناك ناو باطخلا نب ريعو فینح نب لبس ثيدحو لاق « مومذملا
 انببحاف لطتلاب مل هللا لوسر انمآ ثوح انل عقو اک « ةنسلا فلاخ اذا ىأرلا اومهتا لاق هنأكف « صالل اضراعف
 تدم ام ملم ینلا ربظام ذئذيح انع خو ,انودع ربقنو انكسن لمكتل لاتقلا اندرأو : مارحالا ىلع رارمتسالا
 نم كل نيبقي مل ناف « ادحأ هنع لأست الف هللا باتک نم كل نيبتام رظنا د يرش ىلا بتك ىذلا وه رمو « هابقع
 نع رايس ةياور هذه « كيأر هيف دهتجاف ةنسلا نم كل نيتي ملامو ملي هللا لوسر ةنس هيف عبتاف هللا تاک
 ء هللا باتك ىف ام ضقا » هرخآ ىف لاقو « هوحن هيلا بتك رمع نأ خرش نع ىعشلا نع ىنابيشلا ةياور قو ىعشلا
 تنش ناو مدسقتف تّدش ناف نكي ل ناف « نواصلا هب ىضق ايف نكي مل ناف « هللا لوسر ةنس ىف امف نكي مل ناف
 باتكلا فلاخ ام همذ ىذلا ىأرلا نأ ىلع لدف « داهتجالاب ىمأ رع اذیف « كب اريخ الإ رخأتلا ىرأ الو « رخأتف
 هرخآ ىف لاقو « ىناييشلا ةياور نم رمع ثيدح وحن دومسم نبا نع حيحص دنسب ةبيش يأ نبا جرخأو « ةنسلا وأ
 هلوق ٠ « كبيري الام ىلا كبيريام عدف « نيب مارحاو نيب لالما ناف هر دهتجيلف كلذ ىف سيلام هءاج ناف »
 ىلع نآملا قاسو ىركسلا وه یازلا مث ةلموملاب « ةزمح وبأ» و بقل نادبعو  نامع نب هللا دبع وه ( نادبع انثدح )

 ! «ةرم ىبأ ةياور ىلع ةمدقم ةناوع ىبأ ةياور تمقوو « ةيزجلا باتك و ىف نادبع ظفل قاس هنال ةناوع ىبأ ظفا '
 - لاق ) هلوق . كلذ لوقي فينح نب لبس تعمسف هرخآ قو « ةزح ىبأ ةياور هيلع فطع مث نأملا قاسو
 لوقب دارملا نايبو « حتفلا ةروس ریسفت ىف كلذب هتبطخ ببس نايب مدقت دس ( سانلا ام اي فیثح نب لبس
 « عيظف ىمأ ىف انعقوپ ىأ « ةنكاسلا ءافلا دعب ةروسكملا ةمجعملا ءاظلاب « انعظفي » هلوقو « لدنج ىلأ موي لبس
 ىف انتلزنأ ىنعملاو « نیتحوتفلا نوذلاو ءاملا دعب ماللا نوكسب « نابسآ الإ » هلوقو . هوحنو حبقلا ىف دیدشاا وشو

 ىن مشكلا ةياور ىف ءانب » هلوقو « جرفلا ىلا ةدشلا نم لوحتلا نع ةيانك وهو « انب نيضفأ ىأ ضرالا نم لبسلا
 « ةيرمعلا حوتفلاو توبثلاو ىزاغملا ىف لاتقلا ىلا امف نوجا ةدش ىف اوعقو اذا اوناك مآ لبس دامو « اپ »
 وهو «اورصتنا كلذ اولعف اذاف برا ىف دجلا نع ةيانك وهو « مهقتاوع ىلع اهوعضوف مهفويس ىلإ اودمع
 رم ةضراعملا ةدشو رصنلا ءاطبإ نم امف عقو امل نیفصب تعقو ىتلا برا ىنثتسا مث « لهسلا ىف لو رثلاب دارملا
 نمو ةيواعم ةجحو « قلا ىلا اوعجري ىتح یغبلا لهأ لاتق نم مهل عرش ام هعم نمو "لع ةجح ذإ « نيقيرفلا ججح
 لاتقلا دتشا ىتح ةمشلا تمظعف قارعلا ركسعلا ىف مهنايعأب هتاتق دوجوو . امولظم نامثع لتق نم عقو ام هعم
 ( نيفص تسكب و نيفص تدبش لئاو وأ لاقو ) هلو ٠ نک ام ناكف ميكحتلا عقو نأ ىلا « نيبناجلا ىف لتقلا رک و
 مالو فلأ ةدايزب « نوفصلا تسأبو » لاق نكلو هلثم ىنسنلا ةياور فو « نوفص تشو » هريغلو رذ ىبآل اذك
 « اقافتا ةلقثم ةروسكم ءافلاو ةمثألا نم ةعامج رسكلاب مزجو ابحتف مبضعبو ةلمهملا داملا رسك نيفص ىف روپشلاو
 ىلعو «لاوحالا ىف اواو ءايلا لدبأ نم مهنمو « اهريغو نيرسنقو نيطسلفو نیدراک نونلا لبق ءايلاب ايف رپشالاو
 بسح فرصتتف ملاسلا ركذملا عج بارعإ اهيرعأ نم مهنمو « نوبرعو نيلسغ بارع) امبارعاف نيتغللا نيتاه
 كلام نبا كلذ لك لقن اموزل واولا عمم نونلا حتف نم مهنمو ( نویلعام كاردأ امو « نييلع ىنا إل لثم « لماوعلا
 ینلا درجلا ىأرلاب نیدلا رمأ ىف اولمعتال ىأ « کنید ىلع میر اومهتا » هلوقو اموزل ءابلا عم نوالا حتف رکذپ ملو
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 ناكل ىأرلاب نيدلا ناک ول ١ نسح دنس دواد وبأ هجرخأ اف "اع لوق وحنک وهو « نيدلا نم لصأ ىلا دنتسيال

 ماشلا لهأ نأ « نيدترملا ةباتتسا ىف هنايب مدقت ام كلذ لبس لوق ىف ببسلاو « هالعأ نم لوأ فا لفسآ حسم

 « نيدتلا ىف نوفلابی نيذلا ءارقلا نم قارعلا لهأ شكأ ناكو « مجوبلغي نأ اوفراش قارعلا لهأ نأ اورعشتسا امل

 دنتساف « مكحتلا ىلا ةباجإلا هعاطأ نمو ىلع ىلع اوركنأف ۰ مرکذ ىضم نيذلا جراوخلا منم راص مث نمو

 ضعب فقوتو <« مل هتبلغ روبظ عم ةحلاصاا ىلا اشيرق باجأ مْ ىنلا نأو ةيبيدحلا ةصق ىلا ىلع

 ینامرکلا لوأو « طورشلا ىف الصفم هنايب ىضم اك « هب م نمآ ام« بارلا تأ مل ربظ ىتح الوأ ةباحصلا

 لاقف « ذئنيح لاتقلا ىف ريصقتلاب البس اومهتا مهنأك : لاقف ظفللا هلمتحا ام بسحب فينح نب لبس مالك
 موي تفقوت اف « ةجاحلا تقو ةيبيدحلا موي ًارصقم كأ لاک رصقأ ال ىنإف کیأد من اومهتا لب : مل

 نع ءاج دقو . نيبلسملا ةحلصم لجال مويلا فقوتأ كلذك مب هلا لوسر كح فااخأ ال ىنأ لجأ نم ةيبيدحلا

 یرطلاو وه هجرخأو « ارصتخم اذكه لخدملا ىف قببلا هج ا کنید ىف ىأرلا اوقتا » هظنا و لبس لوق وحن رمع

 هللاوف . اداهتجا يآرب علي هللا لوسر ىمأ در ىنتيأر دقلف ؛ نيدلا ىلع ىأرلا اومهتا , ظفاب الوطم ىناربطلاو

 ىلإ ريصملا نأ لصاحلاو « ىبأتو ىضرأ ینارت » لي هللا لوسر یل لاق ىتح لدنج ىبأ موي كلذو « قحلا نع ولآ ام

 لبنح نب دحأ ىلا حیحم دنسب قبلا هجرخآ امف یعفاشلا لوق ”ىوي اذه ىلاو « صنلا دقف دنع نوكي ام ىأرلا

 نم دارملا ىلع عقو هنأ نم ةقث ىلع هيأرب لماعلا سيلف كلذ عمو « ةرورضلا دنع سايقلا لوقي ىعفاشلا تعم

 ىف قبلا جرخأو « قيفوتلا هللابو أطخأ ولو رجؤيل داهتجالا ىف عسولا لذب هيلع امنإو « مالا سفن ىف محلا

 ديناسأب ىعخنلاو ىعشلاو حيرشو نيريس نباو نسحلاك نيعباتلا نم ةعامج نع للعلا نايب ىف ىلا دبع نباو « لخدملا

 تشج امل اعبت هاوه نوكي ىتح كدحأ نمویال ه ةريره ىبأ ثيدح هلك كلذ عمجيو درج ىأرلاب لوقلا مذ ‹ دايج

 قبب هجرخأ ام امأو « نيعيرألا رخآ ىف ىوونلا هحعص دقو تاقث هلاجرو « هريغو نايفس نب نسحلا هجرخأ « هب

 نأ ثيداحالا مهتيعأ « ننسلا ءادعأ مهناف ىأرلا باحصأو کای » لاق رمع نع ثيرح نب ورمع نع یعشلا قيرط نم

 ثيدحلا نم صنلا دوجو عم ىأرلاب لاق نم مذ دارأ هنأ ىف رهاظف  اواضأو اولضف ىأرلاب ١ ولاقف اهوظفع

 هدرا فاکتو « ىأرلا رم هضراع ام لبعو صنلا فرع نم موللاب هنم ىلوأو « مالي البف هيلع بیقتتلا هلافغإل

 نآ لعب معلا نأ ناس ىف رد دبع نا لاقو . أ هللاو ساقلا فاكنو ةجرتلا ىف هلوقب ةراشالا كلذ ىلاو ا

 ابعوفم راثالا هذه ىف مذلاب هيلا دوصقملا ىأرلا ىف ءاسلعلا فلتخا : هصخلم ام ىأرلا مذ ىف ةريثك اراث] قاس
 در ىف مهتسيقأو مءارأ اولمعتسا مهنآل نفسلا ةفااخمب داقتعالا ىف لوقلا وه : ةفئاط تلاقف . ابعوطقمو اهفوقومو

 رانلا نم دحأ جرخ نأ اوركنأو « ةعافشلا ثيداحأك رتاوتلا غلب ىذلا اهنم روپشلا ىف اونعط ىتح « ثيداحألا

 ءرظنلاو معلاو تافصلا ىف مههالك نم كلذ ريغ ىلا « ربقلا باذعو نازيملاو ضوحلا | وركنأو « ابلخدب نأ دعب

 بورض نم كلذ وحن ىف ناك ام وه « هب لاذتشالا الو هيف رظذلا زوال ىذلا مومذا ا ىأرلا : ملعلا لهأ رثكأ لاقو

 روبمج لاقو : لاق « لغد هبلق ىفو الإ ىأرلا ىف رظن ًادحأ ىرت داك ال : لاق لبنح نب دمحأ نع دئسأ م عدبلا

 درو تاطولغالاب لغاشتلاو «ناسحتسالاب ماكحالا ىف لوقلا وه « ةروكذم ا راثآلا ىف مومذلا ىأرلا ملعلا لهأ

 ابعوقو لبق ابنم راثكإلاب لغاشت نم كلذ ىلا مهبنمريثك فاضأو نئساا لوصأ ىلا اهدر نود ضب ىلا اهضعب عورفلا

 یرابلا متن « ۱۳ ج ماب م



۳۹۰ 
 ةئسلاو باتكلاب ماضتعالا باتك ۹1

 سیل : لاق مث « هل جتحاو ىناثلا لوقلا اذه ربا دبع نا یوقو « نتسلا لیطعت نم كلذ ىف قارفتسالا نم مراب امل

 أ ةريغ رثأ ةضدراعم وأ خسن ءاعداب الا هدري مث ءیشب مس هللا لوسر نع ثيدح هدنع تبثي ةمالا ءابلع نم دحأ

 نع الضف هتلادع تطقسل كلذ ريخب كلذ لعف ولو «هدنس ىف نمط وأ هيلا دايقنالا هلصأ ىلع بحب لمع وأ عاج)

 روم ا دهزلا ىرتسلا هللا دبع نب لبس نع هغلب اب بالا متخ مث « كلذ نم ىلاعت ها مذاعأ دقو  امام] ذختي نأ

 الف الإو لس ةنسلا قفاو نإف ةمايقلا موي هنع لتس الإ ايش معلا ىف دحأ ثدحأ ام : لاق

 لزب ىح بجيب م وأ ىردأ ال لوقيف ”ىحولا هيلع لوي | ام "لب ی یا ناک ام باب - ۸

 هل ینا لث : دومسم نا لاقو . ( هللا كارأ ام إل ىلامت هلوقل « سايق الو ىأرب لفی لو « یحولا هيلع

. 
 هالا تاز 5 تكسف حولا نع

 دبع نب رباج تم و لوةير ذكسنملا "نا تەم لاق نایفع انثادح هللا دبع نب لء اشم بس

 ًاضوتذ « لع ىمغأ دقو قانأف «نايشام اهو ركب وبأو ىند ومب قب فا لوسر ىنءاجخ تضر : لوقي هللا

 - هلا لوسر ىأ تلقف : نابذس لاق ابرو هللا لوسراپ ۽ تلقف تقنف « "ىلع هءوضَو بص 2 هب هلا لوسر

 « ثاريلا ةنآ تار ىتح ءىشب ىنباجأ اف : لاق ؟ ىلام ىف منصأ فيك« ىلام ىف ىضنأ فيك

 (ىحولا هيلع لزنپ تح بحي وآ « ىردأ ال لوقيف ىحولا هيلع لزني ملام لئسي لوي ىنلا ناکام باب ) هلوق
 نايب هيتأي ىتح تكسي نأ امإو ىردأ ال لوقب نأ امإ : نالاح هيف هيلا حوي مل ىذلا ءیشلا نع لس اذا هل ناك ىأ

 نم الک ناف اليلد « یردآ ال » هلوقل ركذي مو « هريغ نمو هتوالتب دبعتملا نم معأ یحولاب دارلاو « یحولاب كلذ

 لاقو « هب هباوج مدسب ىنغتسا هنأب نیرخآتلا ضعب باجأو < یناثلا قشلا ةلثمأ نم لوصولاو قاعملا نشد |

 وهو « لاق اذك كلذ ب هنع تبي ملو « هيلع لدیام ثيدحلا ىف سيلذإ ةزارح یردآ ال ةمجرتلا ىف هلوف ىف ینام لكلا +4

 هنكلو كلذ ىف دروام ىلا ةمجرتلا ىف راشأ هنأ ربظي ىذلاو « هنيبأس اک توبثلا نن ىلع مادقإلا ىف هنم ديدش لهاست

 كلذ ىف هدنع دروام برقأو « كلذ لاثمأ ىف هتداعك ةجحلل حاصي ناک ناو « هطرش ىلع ءیش هنم هدنع تبث مل

 هنكل ثيدحلا « ملعأ هللا لقيلف ملعب مل نمو « هب لقیلف اًئيش لع نم » ص ةروس ريسفت ىف ىضاملا دوعسم نبأ ثيدح

 ةدع هيف تدرو دقو « یردآ ال , وأ « لعأ الب د باجأ هنأ لس ىنلا نع ءاجام وه امإ هنم دارملاو « فوقوم

 هلأسف لیربج هاتأف «ىردأ ال : لاق « ريخ عاقبلا ىأ : لاقف هل ىنلا ىلا لجر ءاج د رع نبا ثيدح اهنم ثيداحأ

 ثيدح نم هوح عاحلاو «نابح نبا هجرخآ ثيدحلا « ةضافتنا ليربج ضفتناف كبر لس : لاقف « یردآ ال : لاقف

 یردآ ام » لاق لس هللا لوسر نأ ةريره ىلأ ثيدح امأو «هیودرم نبا دنع سنأ نع بابلا قو < معطم نب ريبج

 مالكلا « معلا بانك » نم ةدابع ثيدح حرش ق مدقت دقف احم لاو ىنطترادلا دنع وهو « ال مأ ابلهال ةرافك دودحلا

 نبا لاقو « اضيأ « دودحلا باتک» ىف كلذ نم ءىشب ماملإلا عقوو « ةدابع ثيدح نيبو هنيب عما قيرطو هيلع

 « رصتخنا ثيداحأ حيرخت ىف یلامالا ىف رسيتام كلذ نم تدروأ دقو ىردأ ال توبثل هرصتخم لئاوأ ىف : بجاجلا



 ۲۹۱ ۷۳۰4 ثيدحلا

 ىأرلا ليقو« قالالا سايقلاو « ركفتلا ىأرلا ليقو « نافدارتم امه : ىنامركلا لاق ( سايق الو ىأرب لقب مد ) هلوق
 یذلا ظفالا هيلع لدام وهو ىراخبلا دارم ريخآلا نأ ربظب یذلاو . ىهتنا هوحنو ناسحتسالا هيف لخديل معأ
 لپ هلا لوسر بادكأ نع ءاج ام معلا » یعازوالا لاقو « ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هلبق ىذلا بابلا ىف 3
 ريخ e سانلا لازبال » لاق دوعسم نبا نع ةبيش نبا بوقعيو ديبع وبأ جرخأو « ملعب سيلف مهنع "ی امو
 لاقو ء اوكله مژاوهآ تقرفتو مرغاصأ لبق نم ملعلا مهاتأ اذاف « ممرباكأو قلب دمع بامصأ نم للعلا ماتأ ام
 ءاج نم هثدحأ اهو « ثوروملا للعلا وه ناسحإب مل نیت رابک و ةباحصلا نع و لک نأ هانعم ةديبع وبأ
 معلا ذخ وب دحأ نعو یر اهادع الو مل ء ةنسأل نولوقيف یا أراد ! !علا نيو و نيكو مدعب

 ةنسلا نم وهف نیدشارلا ءافاخلا نع ا هنعو « ريخ نيعباتلا 1 وهف نك 1 ناف « ةباحصلا نع مث هل ل ىنلا نع

 نم اوذخو رثالا هيلع دمتعلا نكيل كرابلا نا نعو < هعفدأ مة ةنس هنأ لاق نم ةب احصلا نم مثريغ نع ٠ ءاج امو

 ملع نع درجت ناو دوم پف ةنسلا وأ باتکلا نم لقنلل ادنتسم ناك نا ىأرلا نأ لصاحاو « ربلا کل رسفي ام ىأرلا
 ۱ مآرب نوتف لاهجلا نأ رلعلا دقف دعب ركذ هناف « روكذملا ورمع نب هللا دبع ثيدحح لدب هيلعو« مومذم وهف

 امنا هانعم ام بلبملا نع لاطب نبا لقن دقو م هللا كارأ ام ر لات هلا لوقل ىلمتسملا ةياور ىف ۱ هلوقل ) هلوق
 ع دقف الإو ىحولا عالطا نم اف دب الف « ةعيرشلا ىف لوصأ اه تسول ةلضعم ءايشأ ىف هلي ر ىنلا تاكس

 قحأ هللذ ابمأ نع جحت له : هتلأس ىتلل : لاق ثيح « هيف صن ال ايف طابنتسالا ةيفيك ملعأو 0 تا هتمأل
 هش دقو « ىنءأا ىف مح هب هيف ام هيف کح الام هیبشت وبف ءالعلا دنع امو تلا ق ساقلا وه اده واف قا
 لقنو : لاق اذك . اهرخآلا «هري اريخ ةرذ لاقثم عي نفإل ةعداجلا ةيآلاب رجلا نع هلأس نم باجأف ليخلاب رجلا
 ام , هلوقب دارملا نال « تايثإلا ىف ةجح ىثنلا نم هاعدا | ىراخبلا هب جتحا ىذلا نأ هلصاحام ىدوادلا نع نيتلانبا
 تدلو قأرما نإ لاق ىذلا ةصق ركذ مث « ىأرلاب لوقلا ىف نذإ هيف لب « صو هنا ىف اروصم سيل « هللا كارأ
 . ةدوساي هنم ىجتحا « ةعمزب اش ىأر ا : لاقو . قرع هعزن هلعاف ؛ لاق نأ ىلإ ؟ لب ند كل له دوسآ امالغ

 للي هنأ دارآ امثإو « قاطا نا درب مل ىراخبلا نأب نيتلا نبا ایقعتو « سابقاا ىف نذالا ىلع لدت ًاراث] رکذ مث
 : نيباب دعب هلوق ىلا راشأو « هيف درو ام كلذ لک بوب دقو «ءايشأ ىف یأرااب باجأو هایش ىف مالكا كرس
 «یضق نأ قحأ هللا نيدف و ثيدحو « قرع هعزن هلعا و ثيدح هيف ركذو « نيبد لصأب امولعم الصأ هبش نم باب
 : اهثلاث . هيلع لزني. مل اف دېت نأ ین زوج له فالخا لاطب نبا لقن مث « یدوادلاو بلبلا همیفام عفدنپ اذهبو

 یعفاشلا رکذ دقو « هزاوج هبشالاو : لاق . هيف كالا صن ال نأ لمنو . هببدو مان ند یحولا یر ىرحي امف
 « سا لع لب یحرب ام] نیبجو لع وهو « رم ال اكو هب هنآ لد نم ةجح نآ رکذو مال ی ةلتسلا
 لتیام باتکلاف « ةيالا ج ةمكسملاو باتکلا كراع هللا لزنأو إل ىلاعت هللا لوق « اذك لمفا نأ هللا نع ةلاسرب امإو
 باتكب منيب نيضقال « فيسعلا ةصق ىف » هلوق . كلذ دي ویو « ةوالت ريذب هللا نع هب ءاجام وهو « ةئسلا ةنكسحلاو

 یحولا هءاج ىتح تكسف « ةبجلا سیال وهو ةرمعلا نع لأس ىذلا ةدق ىف ةيمأ نب ىلعي ثيدح هلثمو هيحوب ىأ هللا
 دنسب قبلا جرخأو ىحولا هب لزن لوقعلا ىف اباتك هدنع نأ سواط قيرط ند یمفاشا جرخأو هباجأ هنع ىرس الف
 «نآرقلاب هيلع لزني ام ةنسل اب رب ىنلا ىلع لزني ليربج ناك ه نييهاشلا تاقث نم نيعباتلا دحأ ةيطع نب ناسح نع حي
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 هیقلب امو . مانلا ىف هاریام یحولا هوجو نم نأ یعفاشلا رکذ مه ةبالا <یوما نع قطني امو هلك كلذ عمو

 بهذ نم جتحاو . ىهتنا تفصو ىتلا ىناعملا هذه نم ادحاو ابلك نئسلا ودعت الو : لاق مث . هعور ىف سدقلا حور

 نم تبث الو . راصبألا ىلوأ لضفأ ءاینالاو + راصبالا ىلوأ اي اوريتعاف إل ىلاعت هللا لوقب دهتحي ناك هنأ ىلا

 نم ىأرلاب ی هيف لمع اع ةلثمأ لاطب نبا ركذ مث ۰ باوثلا ليزج هيف ام قحأ ءاينالاو . هتفعاضمو دبتحل! رجأ

 ىف مرواشو ال ىلاعت هلوقب لدتساو ء ردب ىراسأ نم ءادفلا ذخأو ةل لا ءاطعإو شوبجلا ذيفنتو برحلا رمأ

 هلي هللا لوسر نم ناك ىأ را نأ رمع لوقب یدوادلا جتحاو « هيف صن ال امف الا ةروشلا نوکت الو لاق < رمالا

 « هيلع سیقب الصأ هل دج مل امف فقوتلا نأك نوزوجلا لاق : ینامرکلا لاقو . فاکتلاو نظلا انم وه اغناو « ابيصم

 نبا جتحاو . مدقت.اع صخلم وهو . ئهتنا ج راصبالا ىلوأ اي اوربتعاف ۷ ىلاعت هلوق مودعل هب رومأم وف الاو

 امنا ىأرلا نا سانلا اهيأ اب : لاقف بطخ ريع نأ » باپش نبا قيرط نم هجرخأ ام ىأرلاب لوقلا مدعل يلا ديع

 نا هب كسفلا نكمي اذهبو « فلکتلاو نظلا انم وه امناو « هيري لجو زع هللا نآل « ابيسم مس هللا لوسر نم ناك

 ترثك عئاقولا ناف هدب نم امأف لس هقح ىف اذهو ءالصأ أطخ هيف دبت امف عققيال نكل « دبتمي ناك لوق

 ۰ رمالاب تکسک لروالا : قرف ثالث اومسقنا مش تاثدحلا نم نوزرحت» فلسلا ناکف « ترشقنا ليواقالاو

 ءىش نع اولئس اذاو ؛ كلذ نع مییواتف ىف اوجرخم ملف « نيدشارلا ءافلخلا ةنسو یتفسب مكيلع , كلي هلوقب اولمعو

 ىتح «يكلذ ىف اوعسوتو عقو ام ىلع عمتي ملام اوساق : ةيناثلاو . اوفقوتو باوجلا نع اوكسمأ هيف مدنع لقنال

 . اوشلق دقف اذاف ادوجوم مادام رثالا تمدقف تطسوت : ةثلاثلاو . ءىحيو مدقت اک والا ةقرفلا مهيلع تركنأ

 ىضم ىذلا ثيدحلا نم فرط وه ( ةيالا تلزن ىتح تكسف حورلا نع مقلب ىنلا لئس دومسم نبا لاقو ) هلوق

 « رظني ةعاس ماقف و ظفاب هيف هركذ هنكل . دوعسم نبا ىلا الوصرم « لاؤسلا ةرثك نم هركيام» باب رخآ ىف ارق :

 ةياور فو « كسمأف , ظفاب € ناحبس ۷ ريسفت ىف هدروأو « ماعلا باتك د ىف « تكسف و ظفلب هدروأو »

 : لاق ؟ ىلام ىف عنصأ فيك هلاؤسو : هضرم ىف رباج ثيدح ركذ مث ءائيش هسيلع دري ملف لس ىنلا كساف

 ريسفت ىف ىفوتسم هحرش یضم دقو هل مجرت امف رهاظ وهو « ثاريدملا ةيآ تلزت ىتح ءیشپ یناجآ اف

 الا هو و

 لوث الو یأرب سیل هللا هملع اه ءاسنلاو لاجرلا نم هما علي يبنلا مع ساپ - 3

 نا 0 د حلاص یآ نع ییاهبصالا نب نجرلا دبع نع ةناوع وب ایدح د دبس اش - ۰

 لمجاف « كتيدحم لاجرا بهذ هلا لوسر اب : تااقن ي هللا لوسر ىلإ ةأرصا تماج : دیمس ىبأ نع »

 ءاذكو اذک ناکم قف اذکو اذک مون ىف نءمتجا : لاق . فا كاع ام انلعت هيف كيتأن امون كسفن نم ان

 اهرلو نم امیدی نيب م دقت ةأرما "نكرمام : لاق مل . للا هماع امم نیما هي لا لور "ندانأف ؛ نمدجاف

 : لاق مث « نينارم اهن داعأف لاق ؟ نينثا « لا لور اي : نرنم ةأرما تلاتف . رانلا نم ًاباجح اهل ناک الا الث

 « نينثاو نينثاو نينثاو
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 ءرم : بلبما لاق ( ليثمت الو ىأرب سیل هللا هلع ام ءاسنلاو لاجرلا نم هتمآ مللي ىنلا لمت باب ) هلوق

 وهو سايقلا ليثقلاب دارلاو . یهتنا هسايق الو هرظنب تدحال « صوصنلاب ثدحي نأ هنكمي ناك اذا ملاعلا نأ

 ةأرملا لاوس ق : دع نأ تبدح هيف رکذو معأ ىأرلاو « کا لع ىف امبك ارتشال رخآ ىف مولعم مكح لثم تابثا

 اهدلو نم ایدی نيب مدقت ةأرما نکنمام » لاق مث هيفو « هللا هلع اع نیماعف نهاتأف » هيفو « كثيدحي لاجرلا بهذ دق

 ء اها ىلع فقأ ۸ «ةأرما تءاج » هلوقو ملعلا قو « زئانجلا باتك و لوأ ىف ىفوتسم هحرش ىضم دقو « ةثالث

 ظفلب كانه مدقت « هللا هملع ام نیمعف نهاتأف , انه هلوقو یرکسلا نب ديزي تنب ءاحأ یه نوكت نأ لمتحو

 نایب هقرط نم ءىث ىف رأ لو انهام وم رکذف « نم لاق اف ناکف نهرمأف نیظعوف هيف نييقل اموي نهدعوف »

 :لاقف ءاسنلا ىلع رف » هيفو « ةاكزلا باتك » ىف ىضاملا رخالا ديعس ىبأ ثیدح نم ذوي نأ نکم نكل « نوبلع ام

 ةدابش سيل » هيفو « ل تلاقف ةأرما تماقف » هيفو ثيدحلا « رانلا لهأ رثكأ نكتيأر یناف نقدصت ءاسنلا رشعماب

 ةأ رملا ناو كانه قوتسم هحرش یعم دقو « مت لو "لصق مل تضاح اذا سيلأو « لجرلا ةدابش فصن لثم ةأرملا

 ملعیال قيقوت رمآ هناف « رانلا نم اباجح ام نك ه هلوق ثيدحلا نم ةمجرتلا عضوم ینامرکلا لاق ءامسأ یه ةروكذملا

 هيف ىأرلاو سايقلل لخد ال ىلاعت هللا لبق نم الإ

 « للا ؛لهأ مو قحلا ىلع نيرهاظ ىت نم ةفئاط لازال د لب یبلا لوق با - ۰

 : لاق لَو ىنلا نع ةبعش نب ةريغلل نع » سیف نع ”ليعامسإ نع یسوم ن هللا ديبع اشو - ۱

 « نورهاظ مو هللا "رمآ مهيتأي ینح نیرهاظ ىتمَأ نم ةفئاط لازال

 تمم لاق » "دی ىربخأ بارش نبا نع سنوي نع بهو نبا انثدح لیعاعا ارم - ۲

 انأ اعلو « نیا ىف هبقفي ريخ هب هلا رد رب نم : لوقي لِي ىنا تمم لاق بت ناینس ی نب ةيواعم
 میخ

 « للا رمآ یی ىح وأ . ةعاسلا موقت ىح اهقتسم ةمألا هذه رمآ لا ناو « هللا یطبو ٠ ساق

 « نابو نع لسم هجرخآ ثيدح ظفل ةمجرتلا هذه ( قحلا ىلع نرهاظ ىتمأ نم ةفئاط لارتال باب ) هلوق

 قحلا ىلع نولتاقب م لاق نکل « هلثم راج ثيدحح نم هلو « كلذك مثو هللا ۳ 1 ىتح مطذخ نم مرضیال د هدعبو

 مالک نم وه ( ملعلا لهأ مو ) هلوق ٠ هوحن بابل ىف روکذلا ةيواعم ثيدح نم هلو , ةمايقلا موي ىلإ نيرهاظ

 ینیدما نب ىلع تعم « لوقب یراخبلا وه ليعامسا نإ دم تعم لاق مث بابلا ثيدح ىذمرتلا جرخأو « فنصلا

 كلذكو ال ىلاعت هلوق ىف ديعس نأ ثيدح بقع , دابملا لاعفأ قاخ باتك » ىف ركذو « ثيدحلا باحصأ مه لوقي

 نأ نع هوحن ءاجو لاقو هقاس مث « ىتمأ نم ةفئاط لازتال , ثيدح ىف ةروكذملا ةفئاطلا م( اطسو ةمأ مانلعج

 دمحأ نع حي دنسب ثيدحلا مولع ىف کالا جرخأو ؛ ىهتنا سايإ نب ةرقو ليفن نب ةلسو رباجو ةيواعمو ةرره

 دافتسا هنا حا رشلا ضعب معزو » هلثم نوره نب ديزي قیرط نمو « مث نم یردآ الف ثيدحلا لهأ اون وكي مل نإ

 خوب ىنامركلا لاقو « دعبلا ةياغ ىف وهو « نردلا ىف هبقفي اريخ هب هللا درب نم د هيف نال ةيواعم ثيدح نم كلذ

 طبت ر اذو لاق لصالا هنآل « هقفتلا نوكي نأ ةماقتسالا ةلمج نم نأ ىناثلا ثيدحلا ىف ةروكذملا ةماقتسالا نم
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 زع هللا یطعیو مساق انأ امئإو» هلوقب هيلا راشملا ىأ « هنم دبال قافتالا نال « ةيواعم ثيدح ىف ةروكذملا رابخألا

 « ىراخبلا خويش رابک نم ىفوكلا ةلمرملا مث ةدحوملاب یسبعلا وه ( ىموم نب هللا دبع انثدح ) هلوق ۰ «لجو

 « سيق » ليعامسا خیشو « روبشم ىعبات دلاخ نأ نبا وه « لیعاسا, ثيدحلا اذه ىف هخيشو نيعباتلا عابتأ نم وهو

 ناك ناو تايثالثلا کح دانسإلا اذمو هری ملو مع ىنلا كردآ مرض وهو « نيعباتلا رايك نم مزاح ىنأ نبا وه

 لاجرو « ةجردب اذه نم لزنأ لیعاعا نع ناطقلا ىع .ةياور نم نیابب ةوبنلا تامالع دعب مدقت دقو « ايعابر

 هنأ ىلع ليعامسا نع ةاورلا قفتا دقو اهب هتافو تناكو ةر ةفروكلا ما لو ةا نويف وك مباك بابلا دنس

 , مالكلا مذ ىف یورما ليعامسا وبأ هدروأف ةريغملا لدب دیعس نع لاقف ةيواعم وبأ موفلاخو « ةريغملا نع سيق نع

 (لازتال) هلوق . دعس نع نامثع نبا قيرط نم نکل ملسم دنع دعس ثيدحو « ةريفاا نع ةعاجلا لوق باوصلا لاقو

 نكل هلثم قابلاو ةيناتحتلاب هذهو « موق لازي نأ ه لیعاه-ا نع یرازفلا ناورم قيرط نم ملسم ةياور قو هلوأ ةانثملاب

 دارملا وأ « نوبلاغ ىأ مناخ نم ىلع ىأ ( نورهاظ مو هللا رمأ مویتأب یتح ) هلوق ٠ « سانلا ىلع نيرهاظ » داز
 حربي نل » ةرم نب راج ود نم اسم دنع عقو دقو < لو لوالاو نوروهشم لب نیرتتسم نغ مه روبظا اب

 نم ةباصع لازتال » رماع نب ةبقع ثيدح ىف هلو « ةعاسلا موقت ىتح نيءلسملا نم ةباصع هيلع لتاقت اباق نيدلا اذه

 نيبو هنيب عمجا ترکذ دقو « ةعاسلا ميتأت ىح میفلاخ نم رضي ال مودعل نيرهاق هللا رمآ ىلع نولتاقب یتمآ

 نم اضرآ لسم ابجرخأ ىلا ةصفلاو , نماا بانک ه رخاوأ ىف « سانلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقتال , ثيدح

 الإ ىثب هللا نوعديال « ةيلهاجلا لهأ نم رش مث , قاخلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقتال » ورع نب هللا دبع ثيدح

 كرتت الف ءكسملا جيرك احير هللا ثعبي مث « لجأ هللا دبع لاقف ثيدحلا اذهب رماع نب ةبقع ةضراعمو « مهيلع هدر

 اسرق اذه ىلا ترشأ دقو « ةعاسلا موقت مهيلع سانلا رارش قبب مث و هتضبق الإ ناعإ نم ةيح لاقثم هلق ىف اسفن

 هلقنام تركذو « نيروكذملا نيثيدحلا نيب عمجا ىف هب كسمتيام ىلوأ اذه ناو « ملعلا ضيق » ثيدح ىلع مالكلا ىف

 ناو « صوصخم عضوع نون وکی ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا سانلا رارش نأ « امهنيب عملا ىف ىربطلا نع لاطب نبا

 ثيدح وحن ةمامأ ىبأ ثيدحح نم دروأ مث « مهفلاخ نم مرضي ال قلا ىلع نولتاقب ةفئاط هب نوکب ل اعض وم

 رمأب دارلا نأ تركذو كلذ ريرقت ىف لاطأو « سدقلا تیبب لاق ؟ مث نيأو هلا لوسر اب ليق ه هيف دازو « بابلا

 ممرصحي نيذلا : سدقملا تيبب نونوكي نيذلاب دارملا نأو مهتعاس : ةءاسلا مايقب دارملا نأو خیرلا كلت بوبه : هللا
 حررلا بهت یسع توم دعب مث « یسع نمز ىف نيدلا ریظو « لاجدلا لتقف میل ىسع لزنيف جرخ اذا لاجدلا

 نباو » سيوأ نأ نبا وه ( ليعامسا انثدح ) هلوق . ىلاعت هللا دنع معلاو « عملا ىف دمتعملا وه اذبف « ةروكذملا

 نب ةيواعم تعمس) هلوق . فوع نب نهرلا ديع نبا وه «ديمح و و ديزي نبأ وه « سڏ وب هو هللا دبع وه ءبهو

 ىف قابو « ةوبنلا تامالع ىف ىضم دقو « لوقي رباملا ىلع ةيواعم تعم“ و ءىناه نب ريمع ةياور ىف (بطخم نايفس ىبأ

 اثيدح ه ریتم ىلع هلل ىنلا نع ىور ه هع لو اثيدح ركذو « ةيواعم تعم » مصالا نب ديزي ةياور قو دیحوتلا

 ام) و » هلوقو «ملعلا باتک م ىف اذه حرش مدقت ( نيدلا ىف هبقفي اريخ هب هللا دري نم ) هلوق . ماسم هجرخأ « هريغ

 «مساقلا انأو ىطعملا هللاو « رخآ هجو نم سا ضرف قو « ىطعملا هللاو هظفلب ملعلا ىف مدقت « هللا ىطعي و مساق انآ
 يف ( هللا رعأ ىتأب ىتح وأ ةعاسلا موقت ىتح امقتسم ةمآلا هذه رمأ لازي ناو ) هلوق . اضيأ كانه هحرش مدقتر



 ۳۹۵ ۷۳۱۲ - ۷۳۱۱ ثيدحلا

 اذه نم ةوبنلا تامالع باب نم نيباب دعب مدقتو « هللا رمأب ةماق ىتمأ نم ةفئاط لازتال ه ءیناه نب ريم ةياور
 دازو « كلذ ىلع مو هللا رمأ مهتأي ىتح مذ نم مرضيال « هللا رمأب ةمئاق ةمأ ىتمأ نم لازيال ١ ظفلب هجولا
 نيملسلا نم ةباصع لازت الو د معالا نب ديزي ةياور ىفو « ماشلاب مو » ذاعم لاق رماخي نب كلام لاقف ريع لاق
 ىف ىلا ةياورلا ینعب « برغلا لهأ لازيال  هلوق ىف قراشلا باص لاق « ةمايقلا موي ىلا موان نم ىلع نيرهاظ
 د ارملا : لاق ىنيدملا نب لع نع ةبيش نب بوقعي ركذ « ءارلا نوكسو ةمجءملا نيغلا حتفب یهو ملسم قرط ضعب

 ماشلا لهأ مو ذاعم ثيدح ىف نکا مرغ دج اهب قتسرال ااعآ منال نینلمهلا حتفي برغلا ىأ ولدلا  برثلاب
 ثيدحلا قرط ضعب ىف عقوو « حضاوب سیلو : لاق اذک زاجحلا یبرغ ماشلا نال دلبلا برغلاب دارملا نأ رهاظلاف
 هلقن هتاور ضعب نوكي نأ لمتحي نكل « برعلاب برغلا ليوأت دري اذهو ةمجعملا نوکسو ملا حتفب «برغملا »
 لاقي « دابجلا ىف داهتجالاو ةوقلا لهأ برغلاب دارلا ليقو . هلهأ ضعب ةفصال ميلفإلا دارملا نأ همهف ىذلا ىنعملاب
 تب فاضأو « سدقملا تيب مآ دمحأ دنع ةمامأ نأ ثيدح ىف عقوو « ةدح ىأ نوكس مث حتفب برغ هناسل ف

 باوبأ ىلع نولتاقي » ینارطلل طسوالا ىف ةريره نآ ثيدح ىفو ؛ هرح ىدهلا ثيدح نم ىناربطللو « سدقلا ىلا
 : تلق . « ةمايقلا موي ىلا نرهاظ مهذخ نم مرضبال < «هلرح امو سدقلا تب باوبآ لعو « اطوح امو قشمد

 ةوق مهل نوکت و « ولدلاب نوقسپ و 7 یهو « سدقلا تيب نون وکی موق دارلا نأب رابخألا نيب جلا نكميو
 ةيلغلاب مويلع مولع دارملا نأ « مهفلاخ نم ىلع» هلوق ىنعم نأ ىلع حارشلا قفتا : هيبنت . دجو ةدحو ودعلا دابج ىف
 « قلا ىلع نيرهاظ » هلوقب دارلا نا ه ةمذم هنأ برغلا لعأل ةبقنم كلذ لعج نم ىلع درف عدبأ نم دعبأو

 نأ هيف ىوونلا لاق « موحدم ال هلهأو برغلا مذ ثيدحلاب دارملا ناو « تيملاك مهيديأ نيب حلا نأو هل نوبلاغ مآ
 بر اب ريصإو عاجش نيبام . نينمؤملا عاونأ نم ةددعتم ةعامج ةفئاطلا نوكت نأ زو< لاق مث « ةجح عامجإلا

 دلب ىف نیعمتجب اون وكي نأ مزاي الو « دباعو دهازو ركنملا نع ىهتلاو فورعملاب رمالاب ماقد رسفمو ثدحو هيقفو
 نأو دحاولا دلبلا ىف اوعمتحجي نأ زوحيو ء« ضرألا راطقأ ىف مقار فاو دحاو رطق ىف مبءاتجا زوجي لب « دحاو
 ةدحاو ةقرف الإ قبال نأ ىلإ الوأف الوأ ممضعب نم ابك ضرألا ءالخإ زوو ؛ ضعب نود هنم ضعإ ىف اون وکی
 ةعالا ضعب هيلع لمح ام هيلع هبن ام ريظنو « هيف ةدايز عم اصخلم 0 ءاج اوضرقنا اذاف دحاو دلبب
 لك سأر ىف نوكد نأ مزاب ال هنأ «ابدد امل ددج نم ةنس ةئام لك ساز ر ىلع ةمالا هذه ثعبب هللا نإ د ثبدح

 اهدب دجت ىلا جاتحا تافصلا عاتجأ ناف « هجتم وهو ةفئاطلا ىف رکذ اک هيف رمالا نوكي لب طقف دحاو ةنس ةئام

 ىف كلذ ىعدي نأ الإ , دحاو صخش ىف اہک ريخلا لاصخ عيمج نأ مزاي الو « ريخلا عاونأ نم عون ىف رصحشال
 نمو ۽ اف همدقتو ريخلا تافص عيمحجب هفاصتاب ىلوالا ةئاملا سأر ىلع رمآلاب ماقلا ناك هناف « زيزعلا دبع نب ربع
 . ةليمجا تافصلاب افصتم ناك ناو ىعفاشلاف مدمب ءاج نم امأو « هيلع ثيدحلا نوامعن اوناك مهنأ دحآ قلطا مث
 وه ةئاملا سأر دنع كلذ نم ءىشب افصتم ناك نم لك اذه ىلعف «لدعلاب لاو دارجلا رمأب مئاقلا نكي ل هنأ الإ
 ال مأ ددعت ءاوس دارلا

 ( يشر کتبی وأ ) ىلاعت هللا لوف بس, - ١
 لوقب امپ هللا يفر هللا دېم نب راج تمم و رغ لاك ايث انثادح هللا دبع نب لع ا( شاو # ۳ - 8 3 ت 3 ۰ 8 0 ب



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك ۳۹۹ ۹٦

 "تمجوب ذوعأ : لاق 1 موف نم ًاباذع fle تەب نأ ىلع دالا وه نفر 2 ال هلأ لودر ىلع ۳ امل

 41 ضعب س مكمل درو أمي کتی و / "تاز أملف . كېجو ”ةوعأ : لاق 1 کس اجرا ۽ تم نم وأ /

 » راو 1 نوخآ ناتاه : لاق

 رداقلا وه لق  ىلاعت هلوق لوز ىف رباج ثيدح هيف ركذ ( اعيش مسيل وأ ىلاعت هللا لوق ىف باب ) هلوق

 روبظ نأ هلق ا( هتيسائم هجو و « ماعنالا ةروس ريسفت ىف قوتسم هحرش مدقت دقو 4 اياذع يلع ثعس نأ ىلع

 ةفثاطلا ةيلغ نال فصولاب منم ما ط تدرفنا ی انالتخا ett نأ ىضتقي ضعال نود مودع ىلع ةمالا ضع

 توش ىف ربظأ وهف اضرأ ةمالا هذه نم ةفئاط ىلع تناك نإو « یعدلا تبث رافکلا ىلع تناك نإ ةروکذل |

 ‹ هعاوقوب یعف هنأ ىلاعت هللا هيلعأف عقال نأ ديري نك لس هناو فالتخالا عوقو لصأ هدعب ركذف فالتخالا

 لر «باذعلاب هتمأ لاصتسا مدع ىف هيبن ءاعد ىلاعت هللا باجأ لاطب نبا لاق « هعفر ىلا ليبس ال هردق ام لك نأو

 نإو « كلذ ببسب لنقلاو برحلاب ىأ شعب سأب مهضعب قيذبال نأو نيفاتخم اقرف ىأ « اعيش مهسبلبال نأ ىف بحي

 ةرافك نينمؤءلل هفو لاصتسالا نم فخأ نكل هللا باذع نم كلذ ناک

 لئاشاا مهيأ املك ا ىنلا نيب دقو نجوم لأب a الصأ 7 هب ن بسا ا ۱۲

 درع نب هلس 0 نع باه نبا نع ساو: نع بهو نب 46 ین دع جرا نباش - ۶

 2 هتركنأ ناو وأ 5 تداو یأرما نإ : لاتف هلل نا لوسر یا بار أ نأ ] ةربره یآ ن رع د نهج زا

 قَرْؤَأ نم امف له : لاق . "رمح : لاق ؟ اهماولأ اف لاق . ممن : لاق ؟ لبا نم کا له : بنا لوسر هل لاقف

 "قرع اذه 'لماو : لاق: اع 3 0 لوس راپ : لاف ؟ اهءاج كلذ ضر ین : لاق . ًاقرول امف نإ : لا

 6 هم ءافجنالا ىف 4 ص و ۰ هعزت

 ةأرما نآ سابع نبا نع » رهَبُج ن ديعس نع رشب ىبأ نع ةناوع وبأ انثدح دال شو - ۵

 2 ¢ م ۱ لاق ۱ le خا 4 2 نأ لبق تتاف جت نأ قیر ا "نإ تا 2 ىبنلا ىلإ تءاح

 ناف « هل یا اوضقاف : لاق . من : تلاق ؟ هتیضاف تنك | ند كم ىلع ناکول تيأرأ ءا ی ی 1 1
 ل ءافولاب ا ا

 ىنييمشكلا ةياور ىف ( لئاسلا مهفيل امبكح لب ىثلا نيب دقو « نيبم لصأب امولعم الصأ هبش نم باب ) هلوق
 ةجرت قفاوب واولا فذحو « ىلوأ لوالاو « ىنلا و فذحو ءواولا ١ فذع هللا نيب دق ىناجرجلاو ىليعامسالاو
 لصأ هيبشت وه امنإ ليثتلا نم هلع درو ىذلا نأ ىأ « ليثمت الو ىأرب سيل هللا هبلع امم لاق « ةيضاملا فنصملا

 نمد ظفلي یاسلا هدروأو لئاسلا م هل ب رقتلا هيبشتلا ةدئافو ¢ هب هبشلا نم لئاسلا دنع قخأ هيشملاو 0 لصأب



 ۳۹۷ ۱۷۳۱-۷۲۱۵ ثردحلا

 ةريره نأ ثيدح هيف رکذ دارلا ق حضوأ اذهو « لئاسلا مرفیل اهرکح هللا نيب دق : معمم لصأب امواعم الصأ هبش

 ىف قوتسم هحرش مدقتو « ابرق هيلا ةراشإلا تمدقت دقو درسا امالغ تدلو ىنأرما نإ , لاق ىذلا ةصق ىف

 دقو « ابنع جحأفأ «تتاف جڪ نأ ترذن ابمأ نأ تركذ ىنلا ةأرملا هم ف سابع نا ثيدحو « نامللا باتك د

 دنع ساقلا وه ليثعلاو هيلا لاطب نا لات « جخا ىف ىف وتم هحرش مدقت و « اس ارق هيلا ةراشالا تمدقت

 هعبتو ماظنلا ميهاربإ سايقلا رکنآ نم لوأو : لاق « سابقلا ركنأ نم ىلع نيثيدحلا نذم ىنزملا جتحا دقو « برعلا

 ممدعل نف ةياحصلا ساق دف « ةجحلا وه ةءاجلا هيلع نفتا امو « ىلع نب دواد هقفلا ىلا بساب نع و « ةلزتعملا ضعي

 تبث سايقلا راکن) نأب لاطب نبا اعایدا ىلا ةيلوآلا ممضعب بقعتو « قيفوتلا هللابو راصمألا ءابقفو نيعباتلا نم

 ةرصبلا ءابقف نم نيريس نب دم نعو « ةفوكلا ءابفف نم یعشلا سماع نع نيعباتلا نمو ةباحصلا نم د وعسم نا نع

 امواسعم اأ هبش نم لاق ول نكل . امومذم سيل هناو سابقلا ةحص لع لدب ةف امو بایلا اذه دقع قامركلا لاقو

 ترا ان عمجا قيرطف : هتهاركو سايّملا مذب رعشملا ىضاملا بايلا امأو : لاق « سايقلا لهأ حالطصا قفاول

 « دسافلا وه مومذلاف « كلذ فالخ وهو دسافو ؛ طئارشلا عيمج ىلع لمتشلا وهو حر : نيعون ىلع سابّقلا

 نأ طرتشي : لاقف سم نأ هل نم طرش یفاشلا ركذ دقو . یهتنا هب نومأم وه لب هيف ةمذم الف حيحصلا امأو

 ليو اذا لمتحا ام ىلع لدتسو « هصاخو هعاعو هخوسامو هخسان و ىلاعت هللا باتک نم ماکحالاب املاع نوکب

 نكي مل ناف ؛ ةنسلا ىف ام ىلع سايقلابف نكي ۸ ناف « باتکلا ىف ام ىلع سابقلاف نكي ۾ ناف « عاجالاب و ةنسلاب

 الا ملعلا نم ءىش ىف لوقلا زوجي الو : لاق فلاخم هل فرعي مو ۰ سانلا عامجإو فلسلا هيلع قفتا ام ىلع سايقلابف

 سانلا عامجإ و فاسلا ليواقأو نئسلا نم هليق ىضم امم املاع نوكي ىتح سيقب نأ دحال نوكي الو « هجوالا هذه نم

 كلذب هبنتيل هفلاخ نم عمتسإ ٠ « لجعي الوتاهتشلا نب قرفيل لقعلا حي نوكيو برعلا ناسل و ءاملعلا فالتخاو

 نيج و ىلع یالتخالاو « لاق ام لاق نب 1 نم فرعي ىح هسغن نم فصنیو هدهج ةياغ غلبي ناو « تناك نإ ةلفغ ىلع

 ىلا سئاقلا وأ لوأتلا بمذف اسابق كردي وأ ليوأتلا لمتحي ناك امو « هيلع فالتخالا هيف لع مل اصوصنم ناك اف

 الك عسو اوفاتخاف سايقلا هل نم ساق اذإو « صالل فل اخل ا قبض هيلع قضي هنأ لقأ ل « هريغ هفلاخو لمتحي ینعم

 قاس نأ دعب ملا نايب ىف - ربلا دبع نبا لاقو « هداهتجا هيلا هادآ ايف هريغ عابتا هعسي ملو « 00 غلبمب لوقي نأ

 : هريغو ىبرعلا نبأ لاقو ؛ قفوملا هللاو ءافشو ةيافك هيف امب بابل اذه ىف: هللا هحر ىعفاشلا ىنأ دق  لصفلا اذه

 ام ةلالدلا تناك ناو « ةنسلا نم ىلجلاف الاو هتنيب ناف ةنسلا ىف رظن ةيفخ هتلالد تناك ناف « لصالا وه نآرقلا

 قافتالا مث ةنسلا مث باتكلا صن هبشي ام لمع دج وب مل ناف حجر اوفلتخا ناف « ةباحصلا هيلع قفتا اف رظن ةيفخ

 «نتفلا باتك » لئاوآ ىف « هنم رش هدعب ىذلاو الا ماع ىتأي الو سنأ ثيدح حرش ىف هنع هتقس اك حجارلا مث

 ىف ةليوط تايبأ نم ءالعلا نب ورمع ىبأ ةياورب روپشلا هیرقلا ىوحنلا ىديزبلا دم ال سلا دبع نبا دشنأو

 : سايقلا تامثإ

 تارقلا ىف تأرق دق جار  افسأ لمح راحلاك نكت ال
 سازيلک لوقعلا لهأ دنع أ لك ى سابقلا اذه نإ

 تاوص هنیدل هيقفل الإ نيدلا ىف سايقلا زوحبال

 ىرالا حج * ۷۳ ۲ . +



 5 ةىو باتكلاب ماصتعالا باتک هدفك ۳۹۸

 فنرالف نع هلوقو نالف نع وار لوق لهاج نع ىنغي سبل

 تاشم امهف نيشدع هاتفا ادشتد هاتأ نإ

 یالدیصلاک دارلا هيف فر هب الو ثيدحلا لمع نم نأ

 نايري ىذلاب ديصلا یذل ل دع ىوذ ءارجلا ىف هللا كح

 نالدملا ركصديلف هيف لت نڪو مي و تقوي م

 ناوأ لك نوحلاصلاو هلا ه لع لص ىنلا ىف انلو

 قامت نأ و غار ی ا كا ا

 نابت ىف ىرعشالا ىلا هلا ةحر قورافلا باتکو

 نافرعلاو باوصلاب لق مث  رومأ كيلع تلکشآ اذا سف

 نمو <« ةباحصلا نم دوعسم نبا نع تبث سايقلا راكنإ نأب لاطل نبا اهاعدا ىلا ةا والا موضع بقعتو

 نا 2 3 مهنع ر ویشم كلذو ه ره لا هارو نم ني ريس نس دم نعو 3 ةف وك ۱۱ ةف نم ی یا صاع نع نيعباتلا

 لمع عو رشم ساقلا نأ 5 ىعفاشلا هلاقأم لدتعاا بهذملا و« مرغ نعو مربع هد هر هي هلبق نمر ر لا كيع

 هسار لصأ هنأ > ةرورضلا

 "كئلواف هللا لزنأ ام مح ل نمو ) هلوقا ىلامت هللا لزا اع ءاضتلا داپ جا ىف ءاجام تاپ ب ۳

 ءافلخلا ةرواشمو « لب نم فاكتيالو اپ همی و ام ی نيح ةكحلا "بحاص مللي یبلا حدمو ( نولاظلا م

 ملا لهأ ملاؤسو

 : لاق هللا دبع نع ١» سيق نع ليعامسإ نم دیح نهار الع داب نب بارش ایزو - ۹

 هلا هانآ رخآو « قحلا ىف تکل ىلع طف “الام لا هانآ لجر : نيقنثا یف الإ "دال مب فا لوسر لاق

 ۱ اهملديو اهب یضق وهف ةکع
 رع لأس : لاق ةبعش ی نب ةريفما نع » هيبأ نع ماشه انثدح ةيواعم وبأ ان ريخأ دمع اشم - ۷

 ؟ ايش هيف 2 ىنا نم م کسا : لاقف ًانينج ىقلتف امنطب برضی ىلا یهو - ةأرملا صالمإ نه باطلا نبا

 یلیجت ىح حربنال : لاقف . ةمأ وأ ”لبع ةرغ هيف : لوقب هب ىنلا تمم تلف ومام : لاقف .انأ : تاقق

 تاق ايف جراب

 53 ةر هيف : لوقي رب ىزنلا عمس هنأ ىعم 7 دهشف هب تال ةملسمنب د تدجوف تجر - ۸
 5 و 3 1 2 1 5

 ةريغملا نع ةورع نع هيبأ نع دان زلا لأ نا همبات . « ةمأ وأ



 ۳۹6 ۷۳۱۱-۷۳۱۸ ثيدحلا

 ةفاضإ و دملاو هلوأ حتفب ءاضفلا « ةفئاطو لاطب نباو ینسألاو رذ ىبال اذك (ءاضقلا داهتجا ىف ءاجام باب) هلوق
 لوتم داهتجا هریدقت فذح هيف وأ « ىلاعت هللا لزتآ ام کا ىف داهتجالا : ینعلاو هيف دامتجالا ىنعم هيلا ذاجالا

 1 احلا داهتجال ةمجرتلا ليلق دعب قأيس نكل حضاو وهو « عملا ةغيصإ « ةاضقلا و مريسغ ةياور ىف عقوو « ءاضقلا

 هلوق ٠ ىعرشلا كلا ةفرعم ىلا لصوتلل عسولا لذب : احالطصاو باطلا ىف دهجلا لذب : داهتجالاو « راركتلا مزلیف

 م هللا لزنأ ام إل یتسنللو « شکل اذك ( نوملاظلا مه كئلواف هللا لزنأ ام محي مل نمو : هلوقل « هلا لزنآ ام )
 ل نمو ر ىلاعت هللا لوقل « ةكحلاب ىضق نم رجأ , بابلا نم لوألا ثيدحلل ماکحالا لئاوأ ىف مجرتو « ةيألا
 امهادح] لاق نملافالخ ادحاو سيل نيتفصلاب فصولا نأ ىلا ةراشإ هيفو  نوقسافلا م كئل وأف هللا لزنأ ام کع

 ناكمإل نيتيالا ةوالت لع فثصملا رصتقاو « مومعلا ربظالاو دوبل لوالاو « نيلسملا ىف یرخالاو « ىراصنلا ىف

 معال انف ناترككلا امأو لام لزا ام فالخ محلا لحتسا نم قح ىف اهنإف . ىلوآلا فالخم نيملسملا املوانت

 حدم ىف زوج ( هلبق نم فلكتي الو « اپلعیو اب ىضقي نيح ةكحلا بحاص قلي ىنلا حدمو ) هلوق ٠ كلذ نم

 طيض ىف فلتخاو لعافلا فاضم وهو ةرورج ءاحلاو و مسا هنأ ىلع ابنیکست زوج و « ضام لمف هنأ ىلع لادلا حتف

 نم ىأ ةدخوملا لدب ةنكاس ةيناتحتب ىنيمشكللو « هتبج نم ىأ ةروسكملا فاقلا دعب ةدحوملا حتفب رك االف « هلبق

 قشلل لوالا نشدح هيف ركذ ( معلا لهأ مهاؤسو ءافلخلا ةرواشمو) هلوق . هسفن لبق نم قسنلا دنعو « همالك

 تاک و لوا یاهو | دقن مدت دقو « نينثا ىف الا دسحال و دوعسم نیا ثیدح : لوألا . ناثل ناو لوألا

 نع ربع لأس » لاق ةريفلا ثیدح : امیناث . ةمئ هيلع مالکلا مدقتو « ةكساب یضق نم رجأ هل مجرتو « ماکح الا
 نب ماشه نع ىسوم نب هللا ديبع نع ايلاع هجرخآ تایدلا رخاوأ ىف فوتسم هحرش مدقت دقو « ةأرملا صالم]

 دقو « رکسلا نبا هب مزج اک مالس نبا وه « دمع انثدح و انه هلوقو « ماشه نع نیرخآ نيبجو نمو «ةورع

 لوق دیوت ةئيرق هذهف « ةيواعم ىنأ نع عيمجا دنع هيبآل ابوسنم مالس نب دم نع اثیدح حاكنلا ىف ىراخبلا جرخأ
 وبأ وهو اثيدح نيتمجعم مزاخ نب دم نع ةرابطلا ىف جرخأ ناك ناو «دیعب ىنثملا نب دمت هنوك لاتحاو نكسلا نبا
 مالس نب دمحم یراخبلا صاصتخاو « صاصتخا هب هلمهأ نمل نوكس نم ىلع لمح ام لمهملا نکسل « ةيواعم
 وهو ناوکذ ن هللا دبع وهو ( هيبأ نع ) نمحرلا دبع ىنعي « دانزلا ىفأ نبا هعب أت د هرخآ ىف هلوقو « روبشم

 ةياور ىف عقوو ؛ باوصلا وهو کال اذ ( ةريغملا نع ةورع نع ) هلوق . قسنلل اذه طقسو ربشآ هتینکب

 كلاثلا ءزجلا ىف وهو  هسفن یراخبلا نع الوصوم هانیور دقف « طلغ وهو ةريره ىلأ نع جرعالا نع ىنيمشكلا

 هللا دبع نب ديزعلا دبع انثدح « ىراخبلا ليعامسا نب دمع انثدح و لاق « یاحا نع نييناهصألا دئاوف نم رشع
 دبع نع رخآ هجو نم ىناربطلا هجرخآ كلذكو « ةريغملا نع ةورع نع هيبأ نع دانزلا ىبأ نبا ىتثدح « ىسيوألا
 «عضوملا اذه ىلع حارشلا نم دحأ الو « فارطألا ىف ىرملا الو « عملا ىف ىديجلا هبفي مو « دانزلا ىبأ نب نحرلا
 عامجإلا ىلا عجر همدع ناف ءةنسلا وأ باتکلا نم ةثداحلا كح بلط دعب الا مهلا ىضاقلل زوحيال : لاطب نبا لاق

 « اهيلع سايقلا همزا كلذ دجو ناف « امهنيب عمجت ةلعل ةررقملا ماكحالا ضعب ىلع لما حصي له رظن هدحي مل ناف

 هجوتي مل ناف. هابتشالا ةبلغو لوص الا دهاوشب لدتسا ةلع دج مل ناف « حيجرتلا همزليف ى رخأ ةلع ابتضراع نإ الإ

 راکسنا ىلا راشأ مث « ىنالقايلا ركب ابأ ىنعي ؛ بيطلا نبا لوق اذه : لاق « لقعلا عج ىلا عجر كلذ نم ءىث هل



 ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك ۰ ۳۰ ۹٦

 ثداوحلا عیمحب طعت مل صوصتلا نأب عيملا لع دقو ¢ ءىش نم باتکلا ىف انطرف ام إل ىلاعت هلرقب نيخالا همالک

 هنوطبنتسي نذلا ةملعل ال ىلاعت هلوق كلذ ديؤيو « سايقلا وهو صنلا قيرط رية, امكح نابأ دق هللا نأ انفرعف

 سايقلا یرکنم ىلع درلا ىف ركذ مث « رهاظ سنلا نال « سايقلاب وهو جارختسالا وه طابنتسالا نال € منم

 ىلع عامجإلاب اوتأي نأ مهمزليف : لاق . عامجالا ىلا عوجرلا صنلا دج وي ل اذإ مرلصأ نم نال « ضقانتلا مبمزلأو
 عامجإلا وأ صنلا دوجو عم لمعتسا اذا ركني امن] سايقلا نأ حضوف « كلذ ىلا مهل ليبس الو سايقلاب لوقلا كرت

 قيفوتلا هللابو . عامجإلاو صدلا دقف دنع ال

 1 مکسدبق ناک نم نا ' نعبد د م ین لوف تسيسساب - ٤

 نع هنع هللا ىضر e 0 "یربقلا ن 0 با ذ فأ نا اب سنو ن دج انش ۷۳۱۹

 "لوسراپ : ليقف . عارذب عارذو ربشب اربش اهلبق نورفلا ذخأي 5 ذخأت یتح ةعاسلا ”موقئال : لاق يلب ىلا

 « ؟ كقلرأ الإ سان نمو : لاقف ؟ مورلاو سرافک هللا ٠

 0 نالا نم * ناعنم ا رع وبأ نت دح زيزملا دبع نب دم شرو اا

e « ول ىتح اعارذ اءارذو اربش اريش لب ناك نم نس ِنمِونَعل : لا ب *ىبنلا نع "یردلنا دیعس فأ نع 

 «؟ نف :لاق ؟ یراصالاودوپلا هللا ةلوسراب : اذلق . مومتبت تب رج اولخد

 «ةليقث نونو ةمومضم ةلمبم نيعو ةروسكم ةدحوم مث نيتحوتفم نيتانشم ( نعبتنل 7 ىنلا لوق باب ) هلوق

 ظفلا قیاطم ةجرتلا ظفلو « ماللا حتفب ( کلبق ناك نم ) یرخآ نون اهدعب نونلاو ةلممملاب ( ننس ) نوعبتت هلصأو

 نب دمحأ نع كب رش نب ميهاربا نع هتياور ىف ىليعامسالا هاو ديعس وه ( ىربقملا نع ) هلوق . ف قالا ثيدحلا

 ةروسكم ةدحومب انه اذك ( ابلبق نورقلا ذخأب ىتمأ ذخأت یتح ةعاسلا مو قتال ) هأوق هيف یراخبلا خیش سنو

 نالف ذخأ لاقي «ةريسلا وه ربشألا ىلع ءاخلا ن 9 فلالا حتفب ذخالاو « ةمجعم مث ةمجعم ءاخو ةزومبم فلاو

 مهضعب هأرقو ةثلثم فلالا ليقو ء هدصق دصق الو هلعف لعفام ىأ ءهذخأ ذخأ امو « هتريسب راس ىأ نالف ذخأب

 اع » لاطب نبا هاکحام ىلع لیصالا ةياور ىف عقوو « رسكو ةرسك لثم هلوأ رسكب هذخإ عمج ءاخلا حتفي « ذخأ م
 قسنلا ةياور ىفو « ىليعامسالا ةياور یهو « ىضاملا لعفلا ظفاب ذخأو « ةلوصوملا امو ةدحوم « نورقلا ذخأ

 عقوو « سانلا نم ةمآلا ءارلا نوكسو فاقلا حتفب نرق عمج « نورقلا » و « ةنكاس ةزمهو ةحوتفم میم « ذخأم ,

 ؛ اعارذو ريشب اربش ) هلوق . « نورقلاو ممالا , بئذ ىنأ نبا نع عفان نب هللا دبع قيرط نم ليعامسالا ةياور ىف

 ,نم ليعامسالا هاور ىف ( هللا لوسراب ليقف ) هلوق ٠٠ «اعارذ اعارذو ارشارش ىم مشكلا ةياور ىف ىف ( عارذب

 ( مورلاو سرافك ) ِهلوق ۰ یمسم هيلع فقأ لو « لجر لاقف ١ بئذ ىبأ نبأ نع نامعنلا نب دمصلا ديع قيرط

 ىليعامسإلا ةياور قو رصيق مبكلم ىف مورلاو « ىرسك مبكلم ىف سرفلا مهو « تقولا كلذ ىف نيت روبشملا نيتمآلا ىنعي

 كاذ ذا اوناک موكل « مورلاو سراف ىأ (كئلوأ الإ سانلا نمو ر هلوق ۰« مورلاو سران تامف اک » ةروكذمل ا



 ثيدحلا ۷۳۱۹ - ۷۳۲۰ ۳۰١

 رمع وبأو » ىلمرلا وه ( زيزعلا دبع نب دم انثدح ) هلوق ٠ ادالب مبعسوأو ةيعر مركأو ضرالا كولم رک أ

 نا ءاعنص نم وه ىأ نيلا نم لجر وه ىأ « نیلا نم » هلوقو « ةرسيم نن صفح وه نون مث ةلمبم « ىناعنصلا

 ( ناس نعبقتل ) هلوق ؛ نالقسع لزنو ماشلا ءاعنص نم وهو نما نم هلصأ دارلا ليقو « ماشلا ءاعنص نم ال

 عادذلا هيف لمعتسي ىذلا هنال ىلوأ حتفلاب بلبلا لاقو ءابمضإ هانأرق نيتلا نبا لاقو « رثكألل نیسلا حتفب

 ىف ( اعارذ اعارذو ءاربش ايش ) هلوق .كلذ نم ديعبب ريخالا ظفللا سيلو : تاق . قيرطلا وهو ربشلاو

 قيرطلاو عارذلاو ربشلا ضايع لاق « هلبق ىذلا سكع < عارذب اعارذو شب اريش و ىنميمشكلا ةياور

 جلا مطب ( رحج ) هلوق . همذو هلع عرشلا ىبن اع ءیش لک ىف مچ ءادتقالل ليثمت رحجلا لوخدو

 فقأ مل ( انلق )هلوق ٠ لیئارسا ىنب رکذ ىف هيلع مالكلا مدقت فورعلا ناويحلا « بضلا » و « ةلمبملا نوکسو
 نم ىناربطلا جرخأ ذقو « كيا وأ ريغ مه نف : ريدقتلاو راكنا مابفتسا وه ( نف لاق ) هلوق . لئاقلا نييعت ىلع

 هللا دبع تب دح ىف عقور ۳ ا ىتح نیا والا نئس نم ایش ةمالا هذه كرتتال و هعفر دادش نب دروتسملا ثب دح

 . هتمآ نأ مقلب لعأ : لاطب نبا لاق  اهرمو اهواح کلبق ناك نم ةنس نبك رتل , حیحم دنسب یعفاشلا دنع ورم نبا

 رم الآ ا ريك ا ىف رذنأ دقو « بق ممالل عقو م ءاومالاو 5 ررمألا نم تاثدحم ا عبتتس

 مظعم عفو دقو : تلق . سابلا نم ةصاخ دزع مئات قب ام نيدلا نو ‹ سانلا رارش ىلع الا موقت ال ةعاسلاو

 رف لوألا نآل ديعس ىلأ ثيدحل رياغم ةريره ىبأ ثيدح : ینامرکلا لاق م « كلذ ةيقب عقيسو لس هب رذتأ ام ۱

 ىلع كلذ رکذ وأ : دوم سرفلا ىف ناك دقو یراصن مورلا نکسا و « ىراصالاو دولاب یالاو « مورلاو سرافر

 تا « كئاوأ الإ سائلا نمو د هلوقب هلع هباوج هيلع ركعيو . ىهتنا سرافك لاؤسلا ىف لاق هنال لاثملا ليبس

 هنأ هبجوو : تاق . نيعوبتملا نم دوبعملا سانلا رصح دارلا نأب ىنامركلا هنع باجأ دقو « مف رصحلا هرهاظ

 ءىش الك وأ مه.ديأ تحت نم ممالا نم مادع نم 3 مورلاو سرفلا ىف ارصحنم دالبلا كلم ناك ثعب ال بلي

 سراف لاق ثيف « ماقلا بسع فلتخا باوجلا نوكي نأ لمتحمو « رابتعالا اذهب رصحلا تف يا لا

 ةنيرق كانه نك یراصتلاو دوهلا لیق ثيحو « ةيعرلا ةسايسو سانلا نيد كحل قلعتت ةنيرق كانه ناك مورلاو

 امأو «كألوأ الإ سانلا نمو » لوألا نع باوجلا ىف ناك مث نمو « ابعورفو اهوصأ تانايدلا رومأب قلعتت

 ىف را دبع نبا لدتساو ؛ تركذ ام قلعتت ةنيرق كانه ناك هنأو روكذملا لما دي ويف ماهمالاب ىناثلا ف باوجلا

 نب ماشه نع بويأ نب یح ىنربخأ د بهو نبا عماج نم هجرخأ اب لصأ ريغ ىلع ناك اذإ ىأرلاب لوقلا مذ باب

 مهف اوثدحأف ممالا ايابس ءانبأ نودلولا مهيف ثدح ىتح امقتسم ليئارسا ىنب ىمأ لذي مل لوقي هابأ حس هنأ ةورع
 ىربخأ بهو نبا نعو «نیدلا ماوقنئسلا نإف نئسلا نتسلا» لوقي ىلأ ناكو : لاق «لئارسا ىنب اولضأو ىأرلاب لوقلا

 دولا نإ » لاقف « نئسلا مبكرتو ىأرلا نم هيف سانلا عقو ام ركذي وهو ىرهزلا بابش نبا عم نمع رضم نب رك

 نم هی نا یار ارش اوى 0 نيح مهيديأب ناك ىذلا لعلا نم اوخلسنا امنإ ىراصتلاو
 مكيف رظ اذا لاق ؟ ركسنملا نع ىهنلاو فورعملاب مالا كرتپ ىتم هللا لوسراب : لبق » سا نع لودكسم قيرط

 « مكلاذر ىف هقفلاو « 1 رانص ىف كللاو « 1 رارش ىف 1 ا ىف ناهدالا ربظ اذا . ليئارسا ىنب ىف ربظام

 « ريبكلا هيلع ىصعتسا ريغصلا لبق نم معلا ءاج اذا نيدلا داسف و ربع نع حیحم دنسپ غبصأ نب مساق فنصم ىفو



٠ ٩ f°ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك -  

 رذص اذه ىف رفصلاب دارلا نأ ديبع وبأ ركذو « ريغصلا هيلع هعبات ريبكلا لبق نم معلا ءاج اذإ سانلا حالصو
 لعأ لاو نسلا ال ردقلا

 يس ةئ نم وأ ةلالض ىلا اعد نم مل اپ - ۵
e o ۲بألا ( لع رینب مهم واضی نيذلا رازوآ نمو ل ىلامت هلا لوقل ب م8  

 دبع نع د قورسم نع ةرم نم هلا دبع نع شعألا ایک لح ”نايفس اگ لوح *یربا اش بس ۷

 نایفس لاق اعرو - ام لفک لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ املظ "نیت سفن نم سبل : ملز الا لاف : لاق 1
 4 الأ "لتفلا 02 هنأل  اهمد نم

 لع ريخب مهتواضي نا رازوأ نمو و ىلاعت هلوقل ( ةثئيس ةئس نس وأ « ةلالض ىلإ اعد نم مثإ باب ) هلوق
 3 ثيدحلاو ةيالا نم امهركذ ام امو اهانعم ید ۇب ام ىتكاو ‹ هطرش ىلع اسيل و : ظفاب ناثب دح هب مجرت امف درو

 نع هبيأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا قيرط نم ىذمرتلاو دواد وبأو لسم هجرخأف « ةلالض ىلا اعد نم , ثيدح امأف
 نم كلذ صقتبال هعبت نم روجأ لثم رجالا نم هل تاك ىده ىلا اعد نم ب هلا لوسر لاق م : لاق ةريره نأ
 امأو 8 ايش میماثآ نم كلذ صقنیال هعبت نم ماثآ لم مثإلا نم هيلع ناك ةلالض ىلا اعد نمو < ايش مروجأ
 ثيدح ىف جملا هللأ ديع نب ريرج نع لاله نب نجرلا دبع ةياور نم ملسم هجرخأف « ةئيس ةنس نس نم » ثيدح

 ريغ نم هدعب اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةئسح ةنس مالسالا ىف نس نم ملا لوسر لاقف د هيف لاق ليوط

 نأ ريغ نم هدعب ام لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةثيس ةنس مالسالا ىف نس نمو « ايش مروجآ نم صقنب نأ
 نيعضوملا ىف « ءىش , لاق نکل هلثم هيأ نع ريرج نب رذنملا قیرط نم هجرخأو « انیش مرازوأ نم صقني ۱

 ةبآلا امأو «رش ةنس نس نمو « ريخ ةنس نس نم » ظفلب ريرج نع رخأ هجو نم ىذمرتلا هجرخأو « عفرلاب
 بونذ مملح : لاق ( م واضي نيذلا رازوأ نمو ¢ ةمايقلا موي ةلماك مرازوأ اوامحیل  لاعت هلوق ىف دهاع لاقف

 ةيالا سف هنأ سنأ نب عيبرلا نع جرخأو « ائيش میعاطآ نمع كلذ فنخ الو « معاطأ نم بونذو مهسفنأ
 دوعسم نب هللا دبع نع بايلا ثيدح امأو « دنس ریغب السر هركذ  روکذلا ةريره ىأ تا لمع ةروک ذلا

 : تبلپلا لاق ٠ هيف روكذملا ةعامجلل قرافملاب دارملا ف ثحبلا مدقتو « صاصقلا باتک 0 لوأ ف هج رم یعم دف

 ةفلاخ نع ىهنلاو « نيدلا ىف رومالا تاثدعو عدبلا بانتجاو « لالضلا نم ريذحتلا ىنعم ىف هلبق ىذلاو بابلا اذه

 رعشي الو ملا لوأ ىف اهرمأ ةفخل اب نوابتي دق ةعدبلا ثدحي ىذلا نأ ريذحتلا هجوو . ىهتنا نينمؤملا ليبس
 ناك هنوكل لب اب لمع وه ق ر مل ولو « هدعب نم ا لمت نم مثإ هقحلب نأ وهو « ةدسفملا نم اع بترس ۷
 امادح] ىف لصالا

 ةييدلاو کم نام را هياع :ممتجا امو « ماا لهأ قافتا ىلع ضحو و ىنلا رکد ام بيسإاب - 1

 ربقاو ردلاو ب یبلا لص.د راصنألاو نيرجاهلاو کک یبلا دهاشم نم امهب ناك امو



 ۳ ۷۳۷۲-۷۳۲۹ ثيدحلا

 ايبارعأ نأ یماسلا هللا دبع نب راج نع » ردكسنلا نب دعم نع كلام ىنث دح "لیمام| اتم - ۲

 : لاقت كم هللا لوسر ىلا ىبارعألا ءا « ةنيدملاب كاسر ىبارعألا باصأف « مالسالا ل لَ هللا لوسر عيا
 یلقآ :لاقف هءاج مث ییا « یتدیب ىنأقأ : لاقف هداج مث ء عقلي هللا لودر 'ىأف « تهی ىفأق آیا لوسر اب
 «اهییط مصنیو امثیخ ین ريكلاك ةنيدملا ام: هللا لوسر لاقف « یارعالا جرخل یراق .یمیب

 دبع نب هلا د ف ره زلا نع رمعم انادع .دحاولا دبع انث دح ليعامسإ نب 'ىموم اشو - ۳

 ةجح رخآ ناك اهل « فوه نب نح را دبع یرقآ "تنك: لاق امنع ا ىضر سابع نبا ىنثدح لاق هللا

 هر تام ول لوقي الف نا : لاق لجر هانآ « نیسملا ريمأ تدهش ول : یت نمرا دبع لاقف رم اپجح

 : تلق . موبصخت نأ نودیرب نيذلا طهرا ءالؤد ركذحأف ةيشملا ترم وفأل : مع لاقف الف انمي ابل نينمؤملا

 لک اب ریایف« اههجو ىلع اهواز ال نأ یفاغأن + اس ىلع نوین سانلا عامر عمج مولا ناف ء "لعفتال
 "نیرجاهلا نم جب هللا لو-ر باصسأ, صاختف ةّنَسلا رادو رجلا راد ةنيدلا مدقت ىتح لبمأف . ريا
 نبا لاق .ةنيدااب هموقا ماقع لوأ ىف ه نوال هلو : لاق . اههجو لع اه ول ريو كتتلاتم اوظفسيَف راصنألاو

 ل أ ايف ناكف «باتکا هيلع لزنأو « قاب هم ادع گیم هل دا : لاقف « ةنيدلا انمدقف : سابع

 ۱ « مجرا 0

 هيلعو ةربره ىأ درع ان ڪڪ » لاق د ن نع تا نو دا انثدح برح نب ناما امر -_-/ِ

 اف ال إو ار لقا« ناک ىف طبت ةرير» هرب« ٤ ۳: . لاق طط « نات نم ناتشم نابو"

 نونحم ىلأ و قع 11 ھر مضي ىناجلا ءیحی « “ل يشم . ةشلاع ةرجح ىلإ 2 نا لور ربنم "نيب

 « عوجلا "الإ ىف ام « نونج نم ی امو

 سا نب 1 8 » لاق سباع نب نو را ربع نع ا ارا زيت "  دهم شر — ۵

 راد دبع ىنا ین ءرّمصلا نم هتدهشام هنم ىتازنم الولو مهن : لاق ؟ لرب "یا عم ديملا ”تدبشأ
 ىلإ ف هاسالا لم ةقادصلاب رص ا مل مقر الو اناذآ رک ذ و ملت تا بك

 < اینا ىلإ مجتر م نهان الالب آف نق ولحو نمماذآ

 نأ le هلل "یر رع نبأ ن ۶ رانيد نب 3 رلبع نع "نايف ای دع وب | شو بس ۹



 ةنساا و باتکل ا ماصتعالا باتک سس ۳ 4 1

 ءابكارو بشم ءابن ىتأي ناك مس ىنلا

 نب لا دبمل تلاق ةشداع نع » هببأ ن ۰ ۶ ماشه ن هع ةماسأ ا لوح ليعاعإ نا وجع ام — ۷

 کرا واک قا تی ف م لا مد ینفدت الو « ىحاوص مم یفدا : ريزا

 یإ : تلات « یبحاص عم فدآ نأ یل یا : ةشلاع ىلإ لسرآ رع نأ د هيبأ نع ماشه نعو ۷۲۸

 ادب ا دحأب مرو ال او ال : تااق ةباحصال نم اهيلإ "لسرآ اذإ لجرلا ناکو لاق . لاو

 نایک ب حلاص نع لالب نب نامبا نع سیا ىنأ نب ركب وبأ اندح نایلس نب بوب اشر - ۹

 سشلاو ىلاوتلا أب يف علا ىلصي ناك ی فا لور نآ كلام نب ۳ یربخآ » باوش "نب نا لو

 : ةثالث وأ لايمأ ةمبرأ یلا وهلا دمبو : سنوي نع "ثیاا دازو ٠ « ةعفترم

 . VYلوق ديب نب باب سو دام نع کلام نب الا انثدح ةرارثز نب ورع از :

 ديما كلام ۰ ءاقلأ ممس 4 هيف دز دقو مويلأ 0 ان ادم ریتم i لأ درع ۶ اسا ناک
 نب ر عج د (و+ هني يذلا دمع ی 3

 نب س 0 نش 5 ll فا 11 روع نب قانعمإ نع سام نه ر نب هلا نخ شی تم 4 ١

 5 5 ۰ 8 13 ےس ۳ 2

 یني . مو ههاص ىف مل "كابو + مابك ىف مهل راب ميلا : لاق رم فا لودر تا ركام

 « ةنيدملا لهأ

 نأ ردع نبا نع ه مفان نع ةبقع نب یسوم انثدح ةرمضت وبأ انثّدح ررفنلا نب ميه ربا انو - ۲

 « دجسأا "نخ زئانإلا موت ثوح رك اھ انين مواز ةارماو لب بلا ادا دوم

 نأ هنع هللا یفر كلام نب سنأ نع » بلاعلا یلوم ورع نع "كلام ینث دح /لیهاسا شرم # ۳

 نيب ام أ فو هک, مر ميهاربإ نإ ما بو اد لج اذه لاقف ذأ هل ملط 0 نا لودر

 دا ىف و ین نع لمس هبات . « انبال

 رادج نيب ناڪ هنأ لس نع » مزاح وبا ىنثدح نا وبا انثّدح مرم ىلأ نا شو - ۵

 6 ةاشلا در ربا نيبو ةلبقلا ىل ام دجسملا

 نمحرلا دبع نب بيب نع كلام اند ید نب نح را "دبع انئدح ىلع نب وار از - ۰
 نا ضاير نم هصور گ ربنم و یتا: نيبام : و فا لو ہر لاق : لاق ةريره ىلأ نع » ےصاع نب صفح نع .



 ۳۰۵ ۷۳۹ ۰۱۷۳۲۲ ثيدحلا

 6 ىضوح ىلع یریذمو

1 
 هک ی زا ا ٠ لاو هلا رلبع نع D مفا ن لك ةي ای دح لیعاسا 7 نب 39 اشو مس y۴ ۳ل

 ةي اهدیآ - ۳ 0 ىتلاو 6 أدوا ی یا ۶ ىلإ اه ا ۳ منم تأ ف یتا رتاسراف لیلا

 « باس نميف ناك هللا دبع ناو . قير ینب ردجسم ىلإ عادولا

 ناو "یسع | انربخأ * یقاحسا | 0 ا عَ رم نبا ن ١م 2 مان نع ریل نع 1 اشي ~~ ۷

 رخام ىلع ی تمعن ٠ لقا امن شا يضر رع نبا نع یا نع "نایح ىلأ نع نع ةن نوا ناو "سیردا

 ۰. ا ىبلا
٤ ۰ 

 5 7
 2 دا

 نب نامه مم هن او ديزي نب توانا یرمخآ یره نع بک ا نالا وبأ اشو بس ۴۴

 « م ىنلا ربنم ىلع اهيطَخ نافع

 هد ورع نيب ماسه نأ نابع نب ماشه | اح ىلعألا "دبع ان دح راش نس , ۶ 2 77 ۹

 « . . امیج هيف عرشنف نک رل اذه کب للا لوسراو ىل عضوي نا تلاث ةشئاع نأ » هببأ نع

 ال ىلا "فلاح : لاو سا نع »ل وحألا مع انث دح دايع نب "دایع ا شی - ۷۳۹۰

 . ةنيدلاب ىتلا یراد ىف شیرقو راصنألا نيب

 6 میس یب نم اما ىلع وعدي 5 تتقو » - 741

 ةنيدللا تم دق : لاق ةدرب ىأ نع » دیر انك دج ةماسأ وأ ان دح بب رک وبا قص - ۲

 ىف ىلهتو ؛ هيلي هللا لودر هيف برش حدق ىف كيةسأف لزعلا ىلإ قلیطنا : یل لاقف ماس نب نا دبع ىو

 « هدجسم ىف "تياصو اره ىئمعطأو اقب وس ینافسأف هم. تقاطناف « ولر 'ىبنلا هيف یلص دجسم

 نبا نع د ةءركع ىنثدح ريثك ىلأ نب حب نع كراباا نب 3 50 مهب ا ندیم اش - ۳

 لص نأ قیقدااب وهو یر نم تآ ةلمألا يناثأ : لاق ليَ ینا ىتثدح : لاق هثدح هنع هللا يضر رع نأ سابع

 حح ىف ةرمع : ىلع انثدح » ليعامسإ نب نوراه لاقو « ةُحيحو ةرع : لقو كرابلا ىداولا اذه ىف

Vrلَو یبلا قو : رم نبأ نع» راند نب لا ر ليغ ٠ نع نا انك دع تطوي دع اش -  

  eTینغابو « خب ینا ند هاذه تيس : لاق « ةنيدملا لما زفيكحلا اذو « ماش ب ۱

 م  ۳٩ج ٩۳ ىرابلا مش م



 ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك - و5 ۳۰۹

 4 ذكموب 'قارع نكي کی ۰ لاق " قارملا ر 0 دو « 13۹ نوا لهألو : لاق لع 'ىنلا "نأ

 هللا دبع نب ماس ین ةبقع نب ىموم انثدح ليضفلا انثدح كرابلا نب نج رلا دبع شرم - ۰۵

 « ”ةكرابم ءاحطبب كن : هل ليقف ةفيلحلا یذب هم رعم ىف وهو ىر رأ هنأ لب ىنلا نع هيبأ نع »

 هلوقو « ءارلا ديدشتو ةلمہم اب ضرح ىأ « ةليقث ةمجعم داضو ةلمبمب ( شحو ع ىلا ر ؟ذام باب ) هلوق

 نیلماعلا عزانت باب نم وهو « قافتا نم هيلع ضح امو » تایاورلا ضعب ىف امر کلا لاق معلا لهأ قافتا ىلع ۾

 نيرجابملاو رب ینلا دهاشم نم أمهم ناك امو « ةايدملاو کم نام رخا هيلع عمت أ امو) لوق ۰ ضو ركذ امهر

 « ىلوأ لوالاو دارفإلاب « اهي ناك امو و هدنعو « مات ريغب عطق ةزمبب « عمجأ امو  ىئيمشكلا ةياور ىف ( راصنالاو
 «ةينيدلا رومالا نم مأ ىلع دمع ةمأ نم نيدهتحلا ىأ « دقعلاو لحلا لهآ قافتا وه عامجإلا : ىنامركلا لاق

 ةرابع و لاق « ةجح ةنيدملا لهأ عامجإ : كلام لاقو « روما دنع عامجإب سيل مريغ نود نيمرلا ىدهتجب قافتاو

 لاق اذإو « عامجإلا ىوعد ال هب حيجرتلا دارأ هلعل : تلق . عامجإ املك نيمرحلا لهأ قافتا نأب ةرعشم ىراخبلا

 نبا لقن دقو « والا قيرطب ةكم لهأ مهقفاو اذا هب نولئاق مهف هعبت نمو كلام اهدحو ةنيدملا لهأ عاجإ ةيجحي

 ل ءىش ىف سابع نبا مهفلاخو ملک اوقفتا ول ىتح لاق « ةنيدملا لهأ عم ةكم لهأ خامجإ رابتعا نونحس نع نيتلا

 ` ( ربقلاو ريئملاو هلي ىنلا ىلصمو ) هلوق . عاجالا توبث ىف و ااا ةردن نأ ىلع ىنيم وعو : اعاجإ دعب

 : رباج ثيدح : لوألا ثيدحلا . اثيدح نیرشعو ةعبرأ هيف ركذ مث « دهاشم هلوق ىلع انطع ةرورحب ةثالثلا هذه

 ىف لوقلا مدقت ( ايبارعأ نأ ) هْيوِق . ماللاو ةلمهملا حتفب ( ىملسلا ) هلوق . سیدآ نأ نبا وه ( ليعامسا ) هلوق
 اس عم « ريكلاك , هلوق اذكو « ةنيدملا لضف ىف جحلا رخاوآ ىف عصني طبضو . هنم لاقتسا ءىث ىأ یر هما

 فسا نتت اهنأ نم هب هللا ابصخ اء اهريغ ىلع ةنيدملا لیضفت هيف بابلا نع : لاطب نبا لاق . دخلا هللو هحرش

 « ةنيدملا لضف ىلع لاد ثيدحلا نأ سلا دبع نبأ لوقب بقعتو « ةنيدملا لهأ تامجإ ةيجع لوقلا كلذ ىلع بترو

 ةيغز اهنم جرخي نكي مل هنال لب ىنلا نمزب صاخ وه لب « ةنمزالا عيمج ىف اهل اماع روكذا.ا فصولا سيل نكلو

 موقت ال 5 اسم هجرخأ ىذلا ةريره یآ ثي دح هدیآ و« هوحن ضايع لاقو « هيف ريخ ال نم الا هعم ةماقالا نع

 جرخ دقو « ءیدرلاو ثبلا جرخت امنا رانلاو : لاق ء ةذفلا تبخ ريكلا ني اک « اهرارش ةنيدملا نت ىح ةعاسلا

 ىسوم أو دوعسم ناک « اهنع اجراخ اوتامو اهريغ اونطقو « ةباحصلا رايخ نم ةعامج ال ینلا دعب ةايدملا نم

 كلذ نأ ىلع لدف « مريغو ءادردلا ىو ذاعمو ةديبع أو تماصلا نب ةدابعو ةفيذحو 2 رذ ىنأ وأ لعو

 كلذ نايب مدقت م « لاجدلا ةرصاح نمز ىف اهم ءىدرلا كا مامت عقب مث « روكذملا ديقلاب متلي هنمزب صاخ

 ىناثلا ثيدحلا .صالخلا موي كلذف « هلا جرخ الا ةقفانم الو قفانم قبب الف : هيفو « نتفلا باتك , رخآ ىف احضاو

 مج ر باب ىف احورشم هلوطب مدقت ىذلا ربع ةبطخ ىف ثيدحلا فوع نب نجرلا دبع ءىرقأ تنك سابع نبأ ثبدح

 ةنسلا رادو ةرجهلا رادب هنیدلا فصوب قلعتیام انه هنم ضرفلاو « افرط هنم انه ركذو «دودخلا ١ نم با

 دقو فوذ ال باوج « نمحرلا دع لاقف ردع اپجح ةجرع رخآ ناک ايلف و هيف هلوقو راصنالاو نيرجاهملا ىوأمو

 دئسلاب لوص و« وه « سابع نبا لاق » هيف هلوقو «لاقذ ىيقل رع دنع نم نجرلا دبع عجر الف و وهو هنایپ مدقت



 ¥۳ ۷۳۲-۷۳۹۵: ثيدحلا

 ءةني دملا انمدقف » هلوق نيب ةريبك ةعطق هنم فذح , قحلاب ادم ثعب هللا نإ لاقف ةنيدملا انمدقف , هلوقو « روكذملا

  افوطب هتبطخو ةعمللا موي ربع جورخو ديز نب ديعس عم ةصق ايفو « كانه اهنايب مدقت . خلا « لاق » هلوق نيبو

 : لوقي ثيح كلذو « ةباحصلا عامجإ ةلأسم ىف ةلأسملا هذه ةنيدملا لهأ عامجإ ةيجحب لوقب نم ريثك لخدأ دقو

 ةجح ةباحصلا عامج) نأب لوقلاو ناتفلتخم ناتل أسم امهو « كلذ هبشأ امو ىحولا اورضحو « ليزنتلا اودهاش منال

 ناك ءىش ىلع اوقفتا اذا ةباحصلا دعب نم ةنيدملا لهأ نأ حجارلاو  ةجح ةنيدلا لهأ عامجإ نأب لوقلا نم یوقآ

 لقنلا ىف تبثتلاب میترپشل مهتباورب حجري هنأ اک « اعوفرم اصن فلاخي نأ الإ  هريغب لوقلا نم ىوقأ هب لوقلا
 ةنيدملا لضف توبث امأو « اوقفتا اذا ةنيدملا لهأ لوق ةيجحت لوقلا بابلا اذهب صتخ ىذلاو « سيلدتلا كرتو

 (د# نع ) هلوق : ثلاثلا ثيدحلا . بولطملا اذه ىلع لالدتسالا ىف ىوقي سياف بالا ىف رکذ ام بلاغو « اباهأو

 نيشلا حتفب ( ناقشع نابوث ) هلوق . ديز نب داح نع ةبيتق نع ىذمرتلا ةياور ىف ابوسنم عقوو « نيريس نبا ره

 يه هلوقو « رمحآلا نيطلا وهو « ةمجعملا نوكسو ميلا رسكب قشملاب ناغوبصم ىأ « فاق اهدعب ةليقثلا ةمجملا

 ی ىنلا شيع ناك فيك باب ىف هحرش مدقت دقو « تاغل اهيفو حدمو بجمت ةلك رركم ةمجعم مث ةدحومب « خم

 نبأ لاقو « فيرشلا ربقلا ناكم وه « ةرجحلاو رذلا نيبام "رخال ىنإو » هلوق . هنم ضرغلاو « قاقرلا باتك » نم

 غالي ىنلا ةمزالم لجأ نم اهلا راشأ ىتلا ةدشلا ىلع ربص ال هنأ ىلإ ةراشالا ةمجرتلا ىف هلوخد هجو بابملا نع لاطب

 ةنيدملا ىلع هربص کسب كلذو « اهريغو ماكحالا نم هلوقنمو هظوفح ةرثك نم هب درفنا اب ىزوج < للعلا بلط ىف

 ۱ كانه هقایسو ديدلا ةالص ىف ىفوتسم هحرش مدقت لس ىنا عم ديعلا هدوهش ىف سابع نبا ثیدح : عبارلا ثيدحلا

 تیثب ةروكذملا رادلاو « تلصلا نب ريثك راد دنع ىذلا للعلا ىتأف : لاق ثيح « ىلصملا ركذ انه هنم ضرغلاو « مآ
 فاکم الولو سابع نبا لوق ةمجرتاا دهاش بلپاا نع : لاطب نبا لاقو . اهتربشل اب فرع ام] و ىوبنلا دبعلا دعب

 نطاوم ىف منم ةنياعم علا اوطبض مهمدخو مثءاسنو « مهريبكو ةنيدملا لهأ ريغص نا هانعم نآل هتدبشام رغصلا نم

 « هتدهشام رغصلا نم » سابع نبأ لوق نأب بقعتو « ةلزنملا هذه مهريغل سيل و ىلاعت هللا نع نيبملا ابعراش نم لمعلا

 ىف هصقام رئاسو مالک ممم یت هي ىنلا هيف دهاش یذلا ماقملا ىلا لوصولا مدع ةنظم رغسلا نأ ىلا هنم ةراشإ

 . لصيمل كلذ الولو ؛ ةروكذملا ةلرتلا ىلا كلذب لصو نینهولا مأ هتلاخو هع نبا ناك اس نكل ۰ ةصقلا هذه

 الف ةباحصلا مو كلذ دهاش نمي صاخ وهف هميلست ريدقت ىلعو « بلپاا هاعدا ىذلا ميمعتلا ىنن اهم ذخؤيو

 دقو « ءابق نايت » ىف رع نبا ثيدح :سماخلا ثيدحلا « ةئيدملا لهأ نم هنوك درجم مهدعب نم مف مک ر اشي

 ثيدحلا اذه نم دارملا : باپاا نع لاطب نبا لاق ربع نیا نع ةدايز هيفو « ةالصاا زا وا فج رش مدقت

 . ةنيدملا بین, كلذ سيلو ملط هدهاشم نم دهشم وهو « ءابق دجسم هدصق ىف ايكارو ايشام مب ىنلا ةنياعم

 ىبأ نع دم نب ةيريوج ةياور ىف ابوسنم عقوو « ريبزلا نب ةورع نبا وه ( ماشه نع ) هلوق : سداسلا ثيدحلا

 ةبحاص عمج ( ىحاوص عم ) هلوق : تلاق اأ ىأ ( ریبزلا نب هللا دبعل تلاق ةشئاع نع ) هلوق ۰ ميعن أ دنع ةماسأ

 ىنلا عم ینفدت الو ) هلوق . عیقبلاب ماشه نع ناملس نب ةدبع قيرط نم ىليعامسالا داز « م ىنلا جاو زأ ديرت

 5 ءانبلا ىلع ةليقثلا فاکلا حتفب ( ۳ زأ نأ هركأ یناف ( هلو ۰ . رمح نفد ةدق ىف اموق رهاظلا ف هضراعي ( تببلا ىف هلي

 -.تصصخ ىأ نظيف هئاسن رئاس نود هدنع ةنوفدم ینو درجع لب « ق سيل ام دحأ "لع س نأ ىأ < لوبجنلا



 ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك ۔ ۹۹ ۳ °۸

 (هيبأ نع ماشه نعو ) هلوق : عباسلا ثيدحلا . عضاوتلا ةياغ ىف اهنم اذهو نيف سيل ىف ىنعمل « نهود نم كلذب

 ىلا لسرأ رمع نأ و الوصوم ةماسأ ىلأ نع رخآ هجو نم لیعاعالا هجرخأ دقو « هلبق ىذلا دنسلاب لوصوم وه

 ةدشئاع نع هلمح هنأ ىلع لوم هنكل «ةشئاع ىلا ربع لاسرإ نمز كردي مل ةورع نآل « لاسرإلا هتروص اذه « ةشئاع

 اهلا لسرأ اذا لجرلا ناكو : لاق « هار ىأ : تلاتف ) هلوق ٠ ةيننالاب ( ىحاص عم ) هلوق « الوصوم نوكيف

 طرشلا باوجو « مهعم نفدب نأ اهأسي هريدقتو فوذع ةلاسرلا ظفلو « لجرلا هلوقب قلعتم وه ( ةباحصلا نم

 باوصلاو « عقو اذك : نيتلا نبا لاق « راثيإلا نم ةثلثملاب (ادبأ دحأب مرشوأ ال هللاو ال تلاق) هلوق . خلاء تلاق»

 وهو بولقم هنإ لوقي هنأكو « ىهتنا هباوص هجو ىل ربظي مو : نقلملا نبا انخيش لاق « ادبأ مهب ادمحأ رثوأ ال
 مهشينأ ال ىأ « دحاب مريثأ ال دارلا نوكي نأ لمتحيو : لاق ىنامركلا مث علاطملا بحاص حرص كلذب و « كلذك

 نأ لاهتحاب باجأو « ىسفن ىلع هنرتوال و ربع ةصق ىف اهوقب نيتلا نبا هلكشتساو ماللا ىنممب ءابلاو « دحأ نفدل

 ىف رخآ ناكم دوجو ني ال كاذو < مع ىنلا برقب اأ ربق ءارو نم هيف نفد ىذلا ناكملا هب هترث] ىذلا نوكي

 « ةنتف كلذب عقي مل نإ مدنع هنفدي نأ هاخأ ىصوأ ىلع نب نسحلا نأ قرط نم دعس نبا ركذو : تلق . ةرجحلا

 ةاروتلا ف بوتكم لاق مالس نب هللا دبع ثيدح نم ىذمرتلا جرخأو « عیقبلاب نفدف ةيمأ ونب كلذ نع هدصف
 ؛ رق عضوم تيبلا ىف قب دقو : هتاور دحأ دواد وبأ لاق « هعم نفدي مالسلا امهيلع میرم نب ىسيعو دم ةفص
 باہم ا نع لاطب نبا لاق ًاعبار اربق نوكيف « رمعو ركب یو لس هللا لوسر عم یسیع نفدي » ىناربطلا ةياور یو
 ديشرلا لأس دقف هيبحاصو 2 ینلا دعي ةب احصاا لضفأ انآ دحأ نظب نأ ةيشخ موعم نفدت نأ ةشئاع تهرك امنإ

 ةعقبلا ىف هعم برقل اب امهاكرف « هتامم دعب هنم امبتازنک : لاقف هتايح ىف لس ىنلا نم رمعو ركب ىنأ ةلزنم نع اكلام

 ىرببألا ركب وبأ جتحا دقو « كلذب ام,صاصتخاب ةباحصلا لضفأ امهنا ىلع لدتساف « اهنم قلخ ىتلا ةبرتلاو :ك رابملا
 لضفأ هتبرت تناكسف « رشبلا لضفأ وهو ةئيدملا ةبرت نم قولخم مب ىنلا نأب هکسم نم لضفأ ةنيدملا ناب ىلاملا
 نم لضفأ ةنيدملا نوكت نأ كلذ نم مزاي له عازنلا امناو « هيف عازن ال برتلا لضفأ هتبرت نوكو . ىهتنا برا

 رواجام نوکی نأ مزايف « كلذ وحن رواجنا كلذ رواج ال ناكل هايازم عبج هل تبث ول ءیشلا رواجا نآل ؟ ةكم

 هلوق : نماثلا ثيدحلا . رظن هيفو نيمدقتملا ضعب هب باجأ اذك « اقافتا كلذك سيلو « كم نم لضفأ ةنيدملا

 هلع ثددح لب هيأ نم 5 حمسپ مد « نويندم هلك دنسلاو ىدملا لالب نبا ىأ ) ناملس ن بوبآ ام لحب (

 قفاو رخآ فیعضلا اأو « موف فيعض هنأ اا دبع نبا معزو « هريغو دواد وبأ هقثوو « لقم وهو ةطساوب

 ع ثيللا داز ) هلوق . هحرش عم « تيقاوملا باتك , ىف هنايب مدقت ( ىلاوعلا قأيف ) لوق . هيبأ مساو هما

 قيرط م قييبلا ابلصو قيرطلا هذهو « ىليالا ديزي نبا وه « سنويو » سنأ نع باش نبأ نع ىنعي ( سنوي
 دازو هما ثيدحلا رک ذف « سنأ نع بابش نبا فربخأ سنوب نع ثيللا ىتثدح » « ثيللا بتاك خاص نب هللا دبع

 هنم كش هنأك ( ةثالث وأ لايمأ ةعبرأ ىلاوعلا دعبو ) هلوق ۰ « لايمأ ةعبرأ ىلع ةنيدملا نم ىلاوعلا دعب ه هرخأ ىف

 : لاطب نبا لاق لوصالا ىف هب جتح الو ۰ تاتلاو دهاوشلا ىف هل دروي هتداع لع وهو « خاص أ نع و هدنع هناف

 ىثاملا ىنغتسي نيتالصلا نيبام ملاعم نم املعم اًميش ىثاللا ةنيدملا دجسمو ىلاوعلا نيب نأ ثيدحلا ىنعم بابملا نع

 ناکع ةئيدملاب ةنيعم نامزلا ريداقم تناك اذذ لو ضرالا رثا ىف مودعد كلذو « س.شلا ةفرعم نع مغلا موي اهيف
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 لاق ىذلا اذهو « اهريغ دلب لهأ مهيواسي فيكف نادلبلا ىصاقأ ىف هواثمتيل قتافألا لهأ ىلا ءاملعلا هلقني نايعلل داب
 عاصلا ركذ ىف ديزب نب بئاسلا ثيدح : عساتلا ثيدحلا . قيفوتلا هللاب و هيف هعم ثحبلا فلكت نع هنع هداربا ىنغي

 دم » مهضعبل عقو « مويلا عدم اثلثو ادم ه ةياورلا هذه ىف هلوقو « ناميالا ةرافك باتك » ىف هحرش مدقت دقو

 ىلع عفت ريف نأشلا ريض ناك ىف نوكي وأ : ینامرکلا لاقو ‹ فلأ ريغب بوصنملا بتكي نم قيرط لع وهو « ثاثو
 الف « رمتساو ىوبنلا دبعلا دعب نيمرحلا لهأ هيلع عمتجا ام عاصلا ردق نأ ةج رتل ثيدحلا اذه ةبسانمو « ريخلا

 لب اهريغو رطفلا ةاكز نم عاصلاب ريدقتلا هيف درو اف ىوبنلا عاصلا رابتعا اوكرتي مل عاصلا ىف ةيمأ ونب داز

 كلام هيلع هبن ج «عاصلاب ريدقتلا هيف عقوام ريغ ءىش ىف دئارلا عاصلا اولمعتسا ناو كلذ ىف هرابتعا ىلع اورمتسا

 نب رع نمز ىف یلیعاعالا ةياور ىف داز « هيف ديز دقو ه هلوقو « ةرومشملا ةصقلا ف فسوي وبأ هيلا عجرو

 نع ةبيش ىلأ نب ناثع نع نامبآلا ةرافك ىف مدقتام ىلا ريشي ( ديعجلا كلام نب مساقلا عم ) هلوق . « زيزعلا دبع

 ليعامسالا هج رخأ « ديعجلا انأنأ : لاق كلام نب مساقلا نع بويأ نب دايز ه ةياور ىف عقوو « ديعجلا انثدح مساقلا

 ىو عويبلا ىف هحرش مدقت « مدمو مهعاص ىف ةكربلاب ةنيدملا لهال ءاعدلا ىف د سنأ ثيدح : رشاعلا ثيدحلا
 مبعاص ىف ةنيدملا لهال غلي هزاعد بلبلا نع لاطب نبا لاق « ةنيدملا لهأ ىنعي » هرخآ ىف هلوقو « ناميآلا ةرافك

 ةقيرط هولعجيل « ةكربلاب هل وعدملا راسلا كلذ ىف مهدصق ىلا قافالا لهأ رطضا ام کربلا نم موصخ « مدمو

 نيذللا نييدوهيلا ةصق ىف » رمع نبا ثيدح : رشع ىداحلا ثيدحلا . مهياع هللا ضرف ام ءادأو « مهشاعم ىف ةعبتم

 لعفلا ظفلب شکل اذك < زئانجلا عضوت ثيح ه هلوقو . متأ كانه هقايسو « نیبراحا ف هحرش مدقت « اينز

 لبج اذه , دحأ ىف سنأ ثيدح : رشع ىناثلا ثيدحلا . « زئانجلا عضوم » ىلمتسملا ةياور ىف عقوو « عراضملا

 ارصتخم اذكه دحأ ةوزغ ىف كلام قيرط نم هجولا اذه نم مدقت دقو « کم مرح مب هاربا نأ و هيفو « ةيحنو انب

 . جحلا رخآ ىف انه ركذام حرشب قاعتيام مدقتو « وربع نع رخآ اا اذه نم ماب مدقت دقو

 ثيدح نم « ۃاکرلا باتك و ىف هركذام ىلا ريش ) دحأ ىف هل ل ىنلا نع لبس هعبات ) هلوق : رشع ثلاثلا ثيدحلا

 ديمح نبأ ثيدح بقع لبس ىلا هدنسب لالب نب ناملسل اقلعم ا هيحنو انب ليج دحأ » لاق دعس نب لبس

 رادج نيب ناک هنأ » دعس نب لبس ثيدح : رشع عبارلا ثديدحلا . دحأ ةوزغ رخآ ىف نمل حرش یضمو « ىدعاسلا

 ثيدحلا . ةالصلا لئاوآ ىف هحرش مدقت دقو  ةاشلا هيف رمت ام ردق ىأ « ةاشلا رم ملا نيبو ةلبقلا لب ام دجسلا

 نع هلوقو « ةنيدملا لطف ىف فوتسم هحرش مدقت « ةضور یرذمو قري نيام » ةريره ىلأ ثيدح : رشع سماخلا

 « قاسنلا هجرخأ « هثدح مصاع نب صفح نأ بيصح نع كلام نع ه ةدابع نب حور ةياور ىف مصاع نب صفح

 ؛« ةجرد هلوزنب كلام ةياور نم ثيدحلا اذه یراخبلا جرخأ دقو هقيرط نم ىنطقرادلاو كلام ثيدح ىفو

 ثيدحلا اذه سيلو « ظافحلا ةع الا دحأ نمحرلا دبع وه « ىدبم نبا » و . سالفلا وه هيف هخيش «ىلع نب ورمع ١ و

 هيف لاق نم مهنف « أطوملا جراخ كلام نع هاورو ؛ طقف ليق اف یسیع نب نعم الإ ةاورلا نم دحأ دنع أطوملا ىف

 ىنطقرادلا حرص « ىراخبلا اهلع رصتقا ىتلا « هدحو ىدبم نب نمحرلا دبع ةياور هذهو « طقف « ةريره ىأ نع و
 ىسع نب نعم ةياور هلو < ديعس ىنأو ةريره یآ نع : لاق نم مهنمو « هدحو اذكه كلام نع اهاور هنأب

 ىسينتلاو ىنعقلا ةياور هذهو كلاب « ديعس ىبأ وأ ةربره ىبأ نع : لاق نم مهمو « لسم نب ديلولاو فرطمو
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 اصخلم یبتنا « عجم اب لیقو كشلاب ليقف یسیع نب نعمو ةدابع نب حور ىلع هيف فلتخاو « ینارفعزلاو یعفاشلاو

 ىف هحرش مدقت « ليخلا نيب ةقباسملا ىف » رع نبا ثیدح : رشع سداسلا ثيدحلا . ینطقرادلاو ىليعامسالا مالک نم

 اع رو رصق و دع ةنيدلاب فورعم ناکم « ةيناتحت اهدعب ءافلا نوکسو ةلمهملا حتفب «ءايفحلا و و « دابجلا باتك د

 مضي « تاسرأف » انه هلوقو « رفصم ءارلا ىلع ىازلا مه یراصنالا نم « نيدو وشو » ءافلا لع الا تمدق

 لاق ۽ هرمأب ىأ مقلب ىنلا لعافلار « ةزمملا حتفب « لسراف » ینیمشکسا ةياور ىفو « لوپجملا ءانبلا ظفلب ةزمهلا

 نم هيلا لخدبل 0 عضوم ىف ةعبتم هنس رينملاو رادجلا نيبام رادقم ىف : لبس ثيدح ىف بلپلا نع لاطب نبا

 ةرمضملا ليخلل اناديم ردقلا كلذ نوكي « ةعبتم ةنس ليخلا ةقباسل ةيذثلاو ءايفملا نيبام ةفاسمو « عضوملا كلذ

 هقاسو خلا « اهدمأو » هلوق نم نآملا نم ارصتخم هجولا اذه نم ثيدحلا اذه رذ وبأ دروأ : هیت . قابسلا دنع

 ید و لاق مث « رمع نبا نع عفان نع ثيللا انمثدح ةبيتق انثدح , هبقع اهريغو ةميرك ةياور ىف عقوو « هريغ

 نظف نيحراشلا ضعب ىلع هرمآ لكشأ دقو « ةيرشالا ىف رمع ثيدح ركذهيء سيردإ ناو ىسيع انربخأ قحسا

 رمع ثيدح ناف « شحاف طلغ وهو ةبرشالا ىف ربع نع ربع نیا ةياور یهو « هدعب ىذلا نتيلل دنسلا اذه قاس هنأ

 ةيريوج ةياورل ةعباتم ىف « ةقباسملاب ی یو امأو ۾ رم نع رم نبا نع ه ىعشلا دارفأ نم

 اضيأ لسم هجرخأو « كانه هظفل قبسو اضيأ ثيللا قيرط نم دابجلا ف فنصملا هدروأ دقو « عفان نع ءامسأ نبا

 ,ةياود ركذ ىلع رصتقاو « ةبيتق نع قيرطلا هذه حيرخت ىف یراخبلا ركذ فارطاألا ىف ىزملا لأ دقو « ةبيئق نع

 ىف فاحجإلا طلغلا اذه ببسو « ةييتق نع اهاجرخأ ىئاسذلاو السم نأ ركذو « ثبللا نع سنوي نب دحأ

 عباسلا ثيدحلا . لاكشإلا عفترال هب وأ اذهب وأ هركذف الثم « رمع نبا نع » هلوق دعب لاق ناك ول « راصتخالا

 اهريغو ىذابالكدلاو معن وبأ هب مزج ا هيوهار نباب فورحملا ميهاربا نبا وه ( قحسا انثدح ) هلوق : رشع

 ةينغ فأ نب , كاملا دبع نب ىحي وهو « ةيطع نزوب نونو ةمجعمب SNR سيردا ناو و

 رمع تعم" ) هلو ٠ رع ناو قحسا الا نويفوك هلک دنسلاو نابح نب ديعس نب ىحي وه « نايح وبأ د و ىعارخلا

 ىف مدقتو ربنلا ركذ وهو انه هيلا جاتحي ىذلا هنوکسل ردقلا اذه ىلع ثيدحلا نم رصتتقا اذك لِي ىنلا ريم ىلع

 ثيدحلا « ءايشأ ةسمخ نم یهو « رذلا رحت لزن دق هنأ هيف دازف « نايح ىنأ نع ناطقل یعص قيرط نم ةبرشالا

 هل مدقتو « فورعملا ىباحصلا وه ( ديزي نب بئاسلا ىنربخأ ) هلوق : رشع نماثلا ثيدحلا . احورشم كانه ىضمو

 اذه ىلع ثيدحلا نم رصتقا اذکم ( هلع ىنلا ربنم ىلع ابيطخ نافع نب ناثع حس هنأ ) هلوق ۰ عساتلا ثيدحلا

 هلوقو « اهريغ نم الو هقيرط نم هلصوي ملو « طقف ىراخبلا دنعام ركذف هجرختسم ىف ميعن وبأ هل ضيبو « ردقلا

 مهرآ ثيدحلا ةيقبو « یضالا لعفلا ظفلب نونب « انبطخ » تایاورلا ضعب ىفو « ناثع نم لاح وه « ابیطخ د

 ىلع نامع ةبطخم قلعتب ءىش هيف سیل و انه هجرخآ هناف « نامع هداز ینلا ناذالاب قاعي امف هنأ ليعامسالا عيذص

 دازف « یرهرلا نع رخآ هجو نم « لاومالا باتک » ىف ديبع وبأ هجرخآ دقو < ]تینا قلاع دخلا

 نع هيف لقنو « هم یار عبرا رخاوأ ىف وهو « ثيدحلا « هدؤيلف نيد هيلع ناك نف مكتاكز ربش اذه , لوقي هيف

 بيرق عقو : تلق . مرحا هللا ربش هنأ رخآ هجو نم ها ديبع وبأ لاق « ناضمر ربش دارأ هنأ دعس نب هاربا

 نابعش لخد اذا نودسملا ناك » ظفلب يلفلا ءزج يف ولعب انل عقو « فيعض هجو نم سنأ ثيدح ىف كلذ نم
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 بلبلا نع لاطب نبا لاق . فوقوم ثيدحلا , نوجسلا لهأ ةالولا اعدو « ةاكزلا اوجرخأو « فحاصملا ىلع اوبك أ

 عامسأ ىلا ةظعوملا لصتل اتفاخم ال « ةمبلا رومالا ىف ريثملا ىلع بطخي ةفيلخلا نأب ةعبتم ةنس نيثيدحلا نيذه ىف
 « صقن الو ةدايزب ريغتي ملو دبعلا كلذ ىلا قب ىوبنلا سنلا نأ ىلا ةراش) هيفو . ىهتنا مهلع فرشأ اذا سانلا

 وه ( لعالا دبع) هلوق ٠ ةشئاع ثيدح : رشع عساتلا ثيدحلا . رخآ انامز كلذ دعب قب هنأ هريغ ىف ءاج دقو

 « نون اهدعب فاكلا حتفو ءارلا نوكسو ميلا رسكب ( نكرملا اذه ) هلوق . ىرصبلا ةلمبملاب ىاسلا ىلعألا دبع نبا

 دیدشت و ةزمملا رسكب ةناجالاب هرسف نم دعبأو « سام نم ضرح هبش هريغ لاقو « مدأ نم روت هبش ليلخلا لاق

 عرشفف د اطوقو « فاقلا رسكب ىهو ةيرصقلا اهل لاقي ىتلا ىه ةناجالاو « هلثع بيرغلا رسف هنال ؛ نون مث با

 مدقت دقو « ءاملا ابف لوانتب ةلاح لك ىف لمعتسا مث برشلل دورولا هلصأو « ءان] ريغب هنم لوانقن ىأ « اعيمج هيف

 ةأرملاو جوزلا ینکیام رادقم نايبل ةعبتم ةنس هيف : لاطب نبا لاق ,ةرابطلا باتك » ىف ثيدحلا حرش عم كلذ نايب

 قو « راصنالاو شيرق نيب ةفلاخلا ىف هنع لوحالا مصاع ةياور نم سنأ ثيدح نورشعلا ثيدحلا . الستغا اذا

 حرش یضم دقو انه هركذ ام متأ امم لك نيثيدح نم هرصتخا دقو <« مياس ىب نم ءايحأ ىلع وعدي ارش تونقلا

 نایب هيفو « رتولا باتک » ىف ىناثلا حرش ىضمو « فلحلاو ءاخإلا نيب قرفلا نايبو « بدالا باتک » ىف لوألا

 . ملس ىنب نم نيروكذملا ءايحألا ءامسأ نایب ةنوعم نب ةوزغ ىف ىزاغملا ىف ىضمو « هيف تنق ىذلا ببسلاو تقولا
 هلوق . یرعشالا ىسوم ىبأ نب ةدزب ىبأ نب هللا دبع نا ةلمهم هارو ةدحومب (دیر) هلوق : نورشعلاو ىداحلا ثيدحلا

 نامز نايبو ةئيدملا ىلا ةدرب ىبأ مودق ببس نايب قازرلا دبع دنع عقو ( مالس نب هللا دبع ینیقلف ةنيدملا تمدق )

 ىنلأسف هنم ملعتال مالس نب هللا دبع ىلا ىنأ ىنلسرأ : لاق ةدرب ىلأ نع ةدرب ىبأ نب ديعس قيرط نم جرخأف « همودق

 نم لدب ماللاو فلالاو « ىعم » ىليعامسالا ةياور ىف داز ( لزنملا ىلا قلطنا ) هلوق . ب بحرف هتريخأف تنأ نم

 تيتأ ه ةدرب. ىلأ نع رخآ هجو نم مالس نب هللا دبع بقانم ىف ىضم دقو « ىلزنم ىلا ىعم لاعت ىأ « ةفاضإلا

 اقيوس ىناقسأف هعم تقلطناف) لوق « « ییب ىف لخدتو كمعطأف ءىمت الأ : لاقف « مالس نب هللا دبع تیقلف ةنيدملا

 كمعطأف ءىجت الأ » ظفلب هيبأ نع.ةدرب ىبأ نب ديعس قيرط نم مالس نب هللا دبع بقانم ىف ىضم دق ( ارم ىنمعطأو

 ءافتكالا نم ام) هنآل « ءامو انبت اتفلع ليبق نم اذه سيلو معالا ینعلاب ماعطإلا لمعتسا هنأكف « ارمتو اقيوس

 هنأ ىرخآلا ةياورلا ىف نيب دقو « برشلاو لك الا ىف لمعتسي ماعطلا نآل انه كلذل جاتح الو « نيمضتلا نم امإو

 اضرق ضرتقا نم نأو ابرلا ركذ مالس نب هللا دبع بقانم ىف داز ( هدجسم ىف تيلصو ) هلوق . قيوسلا هاقسأ

 ىف ةدايزلا هذه تعقوو كانه هيف ثحبلا مدقتو « ابرلا ةلج نم تناك ةيده نویدلا هل ىدهأف لح اذا هاضاقتف

 نع راصتخاب نكل هيف ىراخبلا خيش بيرك ىبأ نع رخآ هجو نم لیعاسالا هجرخآ اک . اضيأ ةماسأ ىبأ ةياور

 مزج دقو « ةنييع نب نايفس نع یردنکسلا فسوب نب دمج دحأ یی ةياور نم هنأ معز نم هوو « مدقت ىذلا

 ىناثلا ثيدحلا ٠ كلذ ومن اهيا ترشأ ىتلا ديعس ةياور ىف تبثو ابفذح یراخبلا نأكف هتلق ام فارطألا ىف یرلا

 لاقو) هلوق . « جا باتك ه رخاوأ ىف هحرش مدقت دقو « كرابلا ىداولا اذه ىف لص » رع ثيدح : نورشعلاو

 لقو » هرخآ ىف هلوق ىف عيبرلا نب ديعس فلاخ نوراه نأ ديري ( ةجح ىف ةرمع ىلع انثدح ليعامسا نب نوراه

 ريثك أ نبا يع نع ىعازوألا ةياور نم كانه مدقت دقو «ةج ىف ةرمع لاقف فطعلا واوب « ةجحو ةربع
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 « ديمح نب دبع دنسم ىف ةلوصوم انل تعقو هذه نوراه ةياورو « ةجح ىف ةرمع و ظفلب هيف كرابملا نب ىلع خيش

 ةجحو ةربع هلوق ىف زوج و « تامجعمب زازخلا ليعامسا نب نوراه نع امهالک ةبش نب رمعل ةيودنلا ةنیدلا رابخأ ىفو

 نبا غلب نم نايبو ء احورشم مدقت تيقاوملا ىف رع نبا ثيدح : نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا : بصالاو عفرلا

 هرخآ ىف هلوقو یروثلا وه « نايفس , هخيشو . یایرفلا وه هيف هخيش « فسوب ن دمو و . ملی تاقيم رمع

 عقوو ءرمع نبا وه بيجملاو « مسي لو لورجللل ىنبم هلوأ مضن «رکذ » ذئموي قارع نكي مل لاقف « قارعلا ركذو »

 دالب ناف نيملسملا ىديأب ىأ « ذئموي قارع نكي مل هلوقو , قارع ذئمو نكي مل لاق قارعلا هل ليقف» ليعامسالا دنع
 ذئايح نيءلسم قارعلا لهأ نك م لاق هن أكف برعلاو سرغلا نم هلامعو ىرسك ىديأب تناك تقولا كلذ ىف ابلك قارعلا

 ناروبشلا نارصملا امهو نيقارعلا ین رع نبا دارم لعلف ماشلا لهأ ركذ باوجلا اذه ىلع ركعيو مهل تقوي یتح

 تیدح : نورشعلاو عبارلا ثيدحلا سرفلا دالب نيءلسملا حتف دعب اعماج ارصم راص ا۶] امهنم لک و ةرصبلاو ةفوكلا

 ةتيقب و « جا باتك » ىف هحرش مدقت (ةفيلحلا ىذب هسرعم ىف وهو ىرأ) هلوق ۰ رمع نبا ىأ هيبأ نع هللا دبع نب ملاس

 ليضفت هثيداحأو بابلا اذم یراخبلا ضرغ بلپلا نع : لاطب نبا لاق  تبدح هلق روكذملا رمع ثيدح قفاوت

 اهتءقب هللا فرشو « ةحرلاو ىدهلاب ةكئالملا طيبمو ىحولا راد اهنأو « نيدلا ملاعم نم هب هللا ابصخ ام ةنيدملا

 هلقن مدقت ام بابلا ثيداحأ ىلع ماكت مث ٠ ةنجلا ضاير نم ةضور امهنديو هريثمو هربق اف لعجو « هلوسر ینکس

 هئاونع ربظ دقو « هاودج ةلقل همالك نم رشاعلا ثيدحلا دعبام تفذحو « هيداعإ نع ىنغي اع هيف ثحبلاو « هنع

 دقو صاخ ليلد ةماقإ ىلا جاتعال تباث ةنيدملا لضفو « قيفوتلا هللابو لوألا ةرشعلا ثیدأالا ىف هنع هتركذ امف

 ناك ناف « مريغ ىلع ملعلا ىف ابلهأ مدقت انه دارملا امتإ و « ءافش هيفام جحلا رخآ ىف ابلضف ىف ثيداحالا نم مدقت
 نم هدعب ىذلا رصعلاو هيف اب اقم ىلا هف نك ىذلا رصعلا وهو < راصعالا ضعب ف مک دقت كلذب دارملا

 سم دافتسب یذلا وهو ميغ ىلع نیروکذلا نب رصعلا میدقت ىف كش الف < راصمالا ىف ةباحصلا قرفتب نأ لبق

 ليبس الو « عازنلا لع وهف رصع لك ىف اهنكس نم عيمج كلذ رارمتسا دارملا ناك نإو « اهريغو بابلا ثيداحأ

 ادحاو قاف نم ةنيدملاب ايف نكي مل نيدهتجلا ها نمز دعب نم ةرخأتملا راصعالا نآل « كلذب لوقلا ميمعت ىلا

 ثيخو هتين ءوس ىف كشيال نم ءاعنشلا ةعدبلا لهأ نم اهنكس لب « مبعيمج نع الضف لضفلاو معلا ىف اهريغ نم

 معأ هللاو مدقت ام هتيوط

 يش مال كل سیل ) ىلاعت هللا لوق باپ - ۷

 هنأ رع نبا نع » لاس نع یره وا نع شم ان ربخأ هللا "دبع انربخآ دمع نب دحآ شرم - ۲

 مث « قريخألا ىف دجلا كلو انبر مهللا ؛ لاق - عوکرلا نم ةسأر مفرو - رجفلا الص ىف لوقي قلي نا مس

 مه ذی وأ مهيلع بود: وأ یش رمألا نم كلل سيل ) لجو زع للا لا« انالفو ناف لا مهلا : لاق

 4 نولاظ مهساف

 مدقت دقو" الوزن ببس ىف ريع نا ثيدح هيف ركذ ( ءېش مالا نم كل سيل : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق
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د : لاطب نا لاو ¢ دحأ ةوزغ ۴ ماع وعدملا هتسمسا و هحرش نم ءىش مدقتو 6 نارع لآ ریسفت ىف هناب
 لوخ

 اومصتعيل نامالل اونعذب م مهنوكل نيروكذملا لع هلع یا ءاعد ةبج نم 5 ماصتعالا باتک 0 ف ةحرتلا هذه

 یدہ هللا نكلو ماده كيلع سيل ر هلوق ینعم وه ( ءىش سالا نم كل سيل  هلوق ىنعم نأو « ةنعللا نم هب

 هلي هل ناك له یهو « هقفلا لوصأ ىف ةروبششملا ةيفال | ىلا ةراشالا هدارم نوكي نأ لمتعو . ىهتنا ( ءاشي نم

 « ماس ١ و كرابملا نبا وه ( هللا دبع ) هلوق ٠ باوبأ ةينامث لبق كلذ طسب مدقت دقو ؟ال وأ ماكحالا ىف دهت نأ

 نبا نع لاس ىثذح» نارمع لآ ريسفت ىف كرابملا نيا نع یموم نب نایح باور ىف عقوو « رع نب هللا دبع نبا وه

لاق ىأ « ةيلاح ةلمجا ( هسأر عفرو « رجفلا ةالص ىف لوقي رب هللا لوسر تعم ) هلوق ٠ رع
 عفر لاح كلذ 

 لعش ىأ 2 مزاللا لعفلاک لوقلا كلذ لعج یامرکلا لاق ) دخلا كلو ار میل لاو ( هلوق ¢ عوكرلا نم هسأر

 روكذملا لاق ظفل وأ 2 الئاق ینعم نوكي نأ لمتحو هريدقت ركذي 1 : تاق . فوذع ءىش كانهم وأ روك ذلا لوقلا

 عوكرلا نم هسأر عفر اذا رم هللا لوسر عم هنأ , ظفلب یسوم نب نابح ةياور ىف عقو هنأ هديؤيو « ادئاز

 لبق ال عوكرلا نم سأرلا عفر دنع تونقلا لحم نأ هنم ذخؤيو < مبللا لوقب رجفلا ةالص نم ةريخآلا ةعكرلا ىف

 ىف » هلوقو «لادنعالا ركذ هنال عوكرلا نم عفرلا نوكل نيعم دما كلو انبر مبللا لاق د هلوقو « عوكرلا

 نظو » ىموم نب فنايح ةياور ىف كلذي حرص ۹۹ حبصلا ةالص نم ةيناثلا یهو ةرخالا ةعكرلا ىأ ۾ ةريخالا

 هجو ام تاق ناف لاقف «لادتعالا ىف ل ىنلا هلاق ىذلا ركذلا ةيقب هنأو « دجلاب قلعتم ةرخالا ىف هلوق نأ ىنامركلا

 وأ « ةقيقح دخلا وه هيلع داف «فرشأ ةرخالا معن نأب باجأ مه « ايندلا ىف دما هل نأ عم ةرخآلاب صيصختلا

 مالك نم وه لب قرب ىنلا مالك نم ةرخآلا ف ء ظفا سيلو « ىبتنا هيلا دوما لك لآم ىأ ةبقاعلا ةرخآلاب دارملا

 ف موو ناوكذو العر ىنعي : ىنامركلا لاق ( انالفو انالف ) هلوق ءدومح ىلع دما هعمج ىف رظني مث « رمع نبا

 نارمع لآ ریسفت ىف هتنيب اک لئابقلا ال مهئايعأب اسان ىمس امئاو « كلذ

 (الذّج ریش رثك ناسنالا ناكو ل باپ - ۸

 ( نسحأ یه ىتلاب الإ باتكسلا لهأ اول دام الو ) یلامت لوقو

 نب باتع اذ رخ مالس نب دع ىثدح ع یره زلا نع بيعش ان ربخآ نابلا وبأ شو - ۷

 ىلع نأ 2 هةر امهمع 3 یر ىلع ۲ نیمح نأ نيس نب ع را ي ره“ زلا نع "قاحسا نع ریش

 لاقف لي هللا لوسر ”تنب مال اهباع .ةمطافو رام ال هللا لوسر نإ : لاق هنع هلا ىضر بلاط فأ نا

 هلوسر فرصناف « ایقمب ابی نأ هاش اذاف هللا ديب انشا ال هللا لوسر و : تاقف “لء لاتف ؟ نولصت الأ : مل

 ناسنالا ناكو ) لوقي وهو هذ برغي رب دم وهو هم مث . ايش هيلإ مجرب مو تالذ هل لاق نی و هلا

 : بقاثاو . مجنلا : قراطلا لاقيو « قراط ومف اليل انا ام لاقي : هللا دبع وبأ لاق . ( الج دیک رك

 دقوا گران ب زا : لاقي « "يذلا

 یرابا من © ۱۳ ۰ — 6م



EAجرخ دجسلا ىف نحن اني : لاق ةريره ىبأ نع » هيبأ نع دیعس نع ثیلا ادح ةببت شرم -  

 : لاقف مهادانف قم یا ماقف « ساردملا تيب انثج یتح هعم انجرغ ,توهب لإ اوفلطنا : لاقف اط هلا لوسر

 اولسا « دیرا كلذ : هيي ل /لوسر محل لاقف لاق . مماقلا أ ينل :اولاق اوت اولسأ دوبي ٌرّيمماب

 اودلعا : لاقف ةثلاثلا اطاق من . ديرأ كلذ : هله للا هل )وسر ممل لاقف . مال بأ اي تغلب دق : وا ۳ ١
 الو «هثبیلن بش كاع کنم دجو نف « ضرألا هذه نم يأ نأ“ دبر ىنإو ؛ ةلوسرو هل ضرألا امنأ

 « هةوسرو هل ضرألا ام اوملعات

 ( نسحأ یه ىتلاب الإ باتكلا لهآ اولداحت الو : ىلاعت هلوقو « الدج ی رثكأ ناسنالا ناكو باب ) هلوق
 ةوالتو « هللا ديب انسفنأ امنا » هلوقب هباوجو « نولصت الأ ام یللا لوق ىف "ىلع ثيدح : نيثيدح هيف ر کذ
 تيب ىف دوهيلا لب ىنلا ةبطاخم ىف ةريره ىلأ ثيدحو ٠ اجر نم لوألا نكرلاب قلعتم وهو « ةيالا متلي ىنلا

 نسحو حيبق هسنمو ماصخلا وه : لادجلا ىنامركلا لاق « هركذأن اي اهن ىناثلا نكرلاب قلعتم وهو « مهساردم

 وأ : : لاق  حیبق وبف كلذ ريغل ناك امو « نسح وبف تابحتسما ناك امو « نسحأ وهف ضئارفلل ناك اف « نسحأو

 « احيبق حابملا ىف نوكي نأ لوألا ىلع مزابو . ىهتنا رهاظلا وه اهو اعاونأ غونقب هرابتعابف « قيرطلل حبات وه

 نأ هنم ذخؤيو « تاوعدلا ىف لع ثيدح حرش مدقت دقو « مارخلا ىف ناك ام وهو حبقأ ىلا حيبقلا عیونت هتافو

 ىلإ مايقلاب كلذ عم همزاي لو ةيالا علم ىنلا ىلت مث نمو « اهجتم هب جتخا ام ناك نإو « ىلوآلا لعف كرت ايلع

 نيعت هنم هل دبال ايف ناك اذاف لادجلا بتارم ىلا ةراشإلا هنم ذخویو ب ىلوأ ناكل ماقو لثتما ناك ولو « ةالصلا

 الا د رجم هيف تکا حابم ىف ناك ناو « ريصقتلا ىلإ بسن رومأملا هيلع ركني ینلا زواج ناف ؛ قاب قلا رصن

 دهام نأ هل ینینب هنأو ‹ لعفلاو لوقلاب هسفن نع عافدلا ىلع عبط نسل الا نأ هیفر « لوالا كرت ىلا ةراشالاو

 « طيرفت الو طارف] ريغ نم ةلدتعم قیرطب الإ عفدي ال نأو « پجارف ريغ ىف تناك ولو ةحيصنلا.لبقي نأ هسفن

 « كلذ هلوقب ةالصلا نم هيلا لس ىنلا هاعد ام عفدي نأ هل نكي. le نأ: هضم ام بابملا نع لاطب نبا لقنو

 هيلا هاعد ام لثتمب مل ايلع نأ هل نيأ نمو «یهتنا رومألا كرت ین دحإل ةجح الف ‹ ةلوقب ماصتعالا هيلع ناک لب

 ىلص ةنأ عنتع الو « مونلا ةبلغب مايقلا كرت نع اراذتعا ركذ ام ىلع يلعأ انا و« كاذب حرصت ةصقلا ف سيلف
 « ةبساكلا ةردقلاو بسكلا رابتعاب متي ىنلا مهضرح ىنامركلا لاقو ..ةيقتياف را ىف سيل ذا ةعجارملا هذه بقع

 نأ لمتحو « ىلع باوج ةسعرس نم ا هذغ ام ىنلا برضو + ۹ ردقلاو ءاضقلا رابتعاب لع باجأو

 لفافلل ريكذتلا ةيعورشم داوفلا نم ثيدحلا ىف «ةرمج ىبأ نب دم وبآ خيشلا لاقو : لاق ل ایلست نوکی

 ريخلا ريكذتب هب نمو هسفن دقفتب نأ ءرلل ىغينيف رشبلا عبط نم فلا نال . بجاعااو تیر اس موصخ

 ا ةكحلا یضتقم ملكت اذا ملاعلل ناو اق *أب باوجلا هيسانبال ةكحلا رثأب ضارتعالا نأ هيفو « ةيلع نوعلاو

 ىناثلاو « هذن ىلع لِي هبرض نم لوألا ذخؤي « ةردقلاب هجاجتحا ىف هلك. ىذلا نم ىنتكي نأ « بجاو ريغ أف

 الع نأ هلعل ( الدج ءىش سكأ ناسنالا ناكو  هلوقب ههفاشي :ls لاق . احيرص ل وقلاب ه رنا مدع نم



 ثيدحلا ۷۳٤۸-۷۲٤۷ ۵ ۳۱

 « هرکذ نم لع ايحتساف ةالصلا نم امپعنع ارذع امل نأ لمتح لب « ةا نم سيل ةردقلاب باوجلا نأ لپج ال

 نآ لمتحو : لاق « اعرسم منع هلل هعوجر هديؤيو « ةردقلاب جتحاف هلهأ نعو هسفن نع لجخلا عفد دارأف

 « هريغب قلعتي امف هسفن صخشلا ةثداع زاوج ه4يفو « ةدئاف هب دادزي باوج ءاعدتسا لاق ام دارأ ىلع نوكي.

 بلطبال نأ ةيدويعلا نأش نم نأ .ةصقلا نم دافتسيو « فسالا اذكو بجعتلا دنع هئاضعأ ضعب هب رض زاوجو

 ةبج نم ىلعل ةرهاظ ةليضف هيفو « رافنتسالا ىف ذخالاو ريصقتلاب فارتءالا الا ةرذعم عرشلا ىضتقم عم اف

 ملف « باتعلا ةياغ بجوي هنأ هرادقم فرعيال نم دنع هب رعشیام عم ثيدحلا اذه ىور هنوکا هعضاوت مظع

 دنع عقو , دم ىنثدح , ىناثلا دنسلا ىف هلوقو . اصخلم ىهتنا ةينيدلا دئاوفلا نم هيف امل هب ثدح لب كلذل تفتلي

 هرخآو ةانثملا ديدشتو ةلمپلاب « باتع» و « مالس نب دم م ابوسنم هريغو رذ ىبأ دنع عقوو « بوسام ريغ ىنسنلا

 دنع بسأو « برسم ريغ رذ ىو قسذلا دنع « قحا وو « میظع نژو ةمجعمو ةدحومب « ریش و هوبأو «ةدحوم

 نم ديحوتلا ىف ىتأيو « ةزح ىلأ نب بيعش ظفل ىلع دجهتلا ىف ىضمو « هظفل ىلع نا قاسو « دشار نبا » نيقابلا

 هلوق « ةليل » بيعش داز ( ةمطافو هقرط ) هلوق « قبتع ىلأ نبا ظفل ىلع هقاسو اعومب قيتع بأ ناو بيعش قيرط

 وأ ميظعتلل وأ امیلا امیمبتی نم مض ىلع لوم لوالاو « ةينئتلاب « نایلصت الأ » بيعش ةياور ىف ( نولصت الأ )

 ءهل تلق نيح , ظفاب بيعش ةياور ىف ىضمو « تافتلا هيف « كلذ هل لاق نيح د هلوقو « نانثا عملا لقأ نآل

 ديدشتب لوم ىأ ةدحوملا رسكو هلوأ مضي ءربدم وهو » هلوقو « هتعمس و بيعش ةياور ىف « هعمس » هلوق اذكو
 فنصلا وه ( هللا دبع وبأ لاق ) هلوق . « فرصنم وهو » یییمشکلا دنع انه عقوو , بيعش ةياور ىف اه مالل
 مالكلا مدقت دقو لاقي » نودب نكل نيقابلل تبثو قسنلل طقسو رذ بأل اذك ( قراط وهف اليل كاتأ ام لاقي )

 ( ساردملا تيب ) هلوق . ىربقملا ديعس ىلأ نبا وه ( ديعس نع ) هلوق : نالا ثيدحلا . قراطلا ةروس ىف هيلع

 نم ةعراضلا ةغيصب هلوأ مضب « دیرآ كلذ ه هرخآ ىف هلوقو « ابيرق « هاركالا باتك » ىف هيلع مالكلا مدقت
 اف ىزورملا ديز ی ةياور ىف عقوو « هب ىمأ ىذلا وه غيلبتلا نآل « تغلب یاب اورقت نأ ديرأ ىأ : ةدارالا
 قلاقم رركأ هانعم نأب میضمب هبجو نكل فيحصت هنأ ىلع اوقبطأو « ةمجعم ىازبو هلوأ حتفب ىسباقلا هركذ
 مهاعدو دوما غلب هنأ كلذ هجو ةمجرتلا نم ىناثلا نكرلاب قلعتی هنأ ررق نأ دعب : بابملا لاق « غیلبتلا ىف ةغلابم
 یه قلاب ةلدام هذهو ءهرركو ميخيلبت ف خلاف هتعاطل | ونعذب و تغلب اولاقف « هب ماصتعالاو مالسإلا ىلا

 دبع نعو « ىربطلا هجرخأ « دبع هلو مهنم نمؤي مل نميف تازن ابنأ دهاحب لوقل قفاوم كلذ ىف وهو « نسحأ
 فیسلا ةيآب ةخوسنم یه ةداتق نعو « هرمآ ىلع رمتسا نم « مهنه ملظ نم » دارملا : لاق لس نب ديز نب نمحرلا
 اورصتناف مهنم اوملظ نيذلا الإ اريخ اولوقف ارش اولاق نإ » دهاجم نع جیم دنسب ىربطلا هجرخأ ىذلاو « ىهتنا

 مث لاق رييج نب ديعس نع نسح دنسل جرخأو « ةيزجلا طعب و لتاق نم ظ نم الإ لاق» فعض هيف دنسلو « مهنم

 لهأ نم نمآ نم : دارا لس نب دیز نب نجرلا دبع قيرط نمو « فیسلاپ هلداج هل دسبع ال نم برا لهأ
 مقملا الإ لدامت نأ ىغبفي الو تنأ هملعتال اقح نوكي هلعل « باتكلا نم هب نوثدحي ايف مهتلداجم نع یبن باتکلا
 نأو , هللا الإ هل ال نأ اودبشي یتح اولتاقب نأ « ةءارب ةيآب ةخوسذم ىه ةدانق نع حیحم دنسإو « هنيد ىلع مهنم

 نمو : لاق « ةيزجلا ءادأ نم عشتما نم دارملا : لاق نم لوق ىرب طلا حجرو « ةيزجلا اودؤي وأ هللا لوسر ادم



 ةتسلاو باتکلا ماصتعالا باتک 4ك ۳۱٦

 عنتماو مهر اخ مالسإلا لهأ اظ نم : ةبالا هذه ىف دارملا نكل « هرفک ىلع هرارمتساب هسفال الاظ ناك نإو اهادأ
 هنأ هحجرام لصاحو ءللعأ هللاو لیلدب الا تبثيال هنركل « خلا ىعدا نم ىلع درو ةيزجلا لذب وأ « مالسإلا نم

 ىلا يغب هتلداجم زاوج : ةيألا موبفف « مهنم دناع نع فاصنإلا قيرطب ةجحلاو نايبلاب باتكلا لهأ ةلداجم ىمأ
 لعأ هللاو فيسلاب ةلداجلا ىهو نسحأ ىه

 ٩ - او ةمأ اناج كاذكر ) بيس (

لوعس ىلأ نع ل اص وبأ الح ”شمعألا انث لح ةماسأ و اح روصنم
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 ؛ سانلا نع ءادمش اون وكتل الدع: لاق - طسو ةمأ ک انلمج كلذكور يشب هللا لوسر ارق من . نودې ثنف

 "یردللا دیمس نأ نع اص ىنأ نع ”شعألا ای دح نوع نب رفعج نءو « 4 اديوت کیم ”لوسرلا نوكيو

 اذهم هو يبلا نع

 ملف ةيآلا امأ ( للعلا لهأ مهو ةعاجلا موزاب يقلب ىلا مأ امو « اطسو ةمأ ؟انلعج كلذكو « باب ) هلوق

 لعجلا لثم ىأ ( ءاشي نم ىدهي إل هلوقب هيلع لولدملا ىدهلا هنأ حجارلاو « هب هيبشنلا عقو ام يرصتلا عقب

 ريسفت ىف ىضاملا ءاربلا ثيدح ىف هب حيرصتلا عقوو ةيالا قايس هيضقي اک ةيادحلاب هيف کانصصتخا ىذلا بن رقلا

 امأو « ةلادعلاو ةياداب نانتمالا ةيآلا ام لصاحو « ةرقبلا ةروس ريسفت ىف مدقت اک لدعلا طسولاو , ةرقبلا ةروس

 تناك امل ةلادعلا یهو ةروكذملا ةفصلا ةبج نم هنأكو « ةيفخ بابلا ثيدحل هتشاطف هرخآ ىلا « مأ امو د هلوق

 لبجلال هأ نال « ص وصحلا ماعلا نم وأ « صاخلا هب ديرأ ىذلا ماعلا نم اهنأ ىلا راشآ « باطخلا رهاظل عيجلا مەت

 ىعرشلا معلا لهأ مو ةعامجاو ةنسلا لهأ روكذملا فصولاب دارملا نأ فرعف « عدبلا لهأ كلذكو الودع اوسيل

 ابنم ثيداحأ ةدع ىف ةعاجلا موزاب مالا دوو « ةيقيقح ال ةيروص ةبسن ىهف معلا ىلا بسن ولو « ماوس نمو

 5 كم انأو » هيفو اليوط اثيدح ركذف یرعشالا ثراحلا نب ثراحلا ثيدح نم اححصم ىذمرلا هجرخآ ام

 كب هاجيف « هاو دمع  لوقيف كد ومش نم : لوقيف . ریذن نم انءاجام : نولوقيف ؟ مكفاب له : هما لس

 نم مالسالا ةقب ر علخ دقف رش ديق ةعاملا قراف نم ناف « ةعامم او ةرجحلاو دابجلاو ةعاطلاو عمسلا : نهب هللا ینمآ

 نم وهو « دحاولا عم ناطیشلا ناف ةقرفلاو مايإو ةعامج اب كيلع » ةيباج اب اهطخ ىلا ةروهشملا رمع ةبطخ ىفو « هقنع

 ماصتعالا ىلع ضحلا بابلا دارم : لاطب نبا لاقو « ةعاملا مزلياف ةنجلا ةحوبحم دارأ نمو ه هيفو « دعبأ نينثإلا

 هلوقب ةفصلا هذه مل تتبث دقو « ةلادعلا ةداهشلا لوبق طرشو ( سانلا ىلع ءادبش اونوكتل ۷ هلوقل « ةعاجلاب

 موزاب ملا ىضتقم : ىنامركسلا لاقو « رصع لك نم دقعلاو لحلا لهأ ةعاجلاب داره لاو «لدعلا طسولاو ء اطسو و

 جتحا اهب مجرت یتا ةيآلاو « معلا لهأ مو » هلوقب دارملا هو نودهتجلا هيلع عمجأ ام ةعباتم فلكملا مزا هنأ ةعاجلا



 ۳۷ ۷۳4۹-۷۳۵۱ ثيدحلا
 كلذ یضءقمو ۽ الودع ىأ ( اطسو ةمأ 0 ال ىلاعت هلوقب اول دع مال ةجح عامجإلا نوكل لوصألا لهأ اب
 . ةيناثلا ءلاق  فذح وه شعالا لاق (ةماسأ وبأ انثدح) هو . العفو ال وق هيلع اوعجأ ايف أطخلا نم اومصع مهنأ

 یورف روصنم نب قحسا ره لئاقلاو , ةماسأ وبأ , هلوق ىلع فوطعم وه «نوع نب رفعج نعو و هرخآ ىف هلوقو

 فارطالا بحاص عیلص یضتقم اذهو 2 ةئعزعلاب نوع نب رفعج نعو « ثيدحتلا ةغيصإ ةماسأ ىبأ نع تب دا اذه

 ةماسأ نأ نع ىوارلا دوعسم ىنأ قيرط نم هجرخأ نأ دعب لاقف « ةقلعم نوع نب رفعج ةياور نأب مزج معن وبأ امأو

 « ةماسأ ىلأ نع روصام نب قحا نع ىراخبلا هجرخآ « هدحو « نوع نب رفعج نع » رادنب قيرط نمو « هدحو
 نم هجرخأو « صتخم هنإ لاقو رادنب ةياور نم لیعاسالا هجرخأو « یهتنا هطساو الب نوع نب رفعج نع هركذو
 ىف ديلا دبع نب ريرج ةياور ةنورقم ةماسأ ی ةياور تمدقت دقو ءالوطم شعأآلا نع ةيواعم ىنأ ةياور
 موق صخت ال ةدابشلا نأ ناب هيفو « كانه هحرش مدقتو « ريرج ظفل ىلع كانه هقاسو « ةرقبلا ةروس ريسفت
 ممالا معت لب حون

 «ادودرم هك لع ريغ نم لوسرلا فالخ أطخأت - عقارا  لماعلا دبنجا اذإ صا - ۰

 ر ورف ان يم أ هيلع سیل الع لمح نم د كَم ینا لوقا

 دبه نب لس نب دهجلا ر دبع نع لالب نب "ناملس نع ريخأ نع لبماعا اشو - ۷۳۵۱ ۰

 ن لودر نآ ما رب رهاباو "یردلتا رثیمس 1 نآ و ثدع اا , لیمض مم هنأ فوع نب نهرا

 لكأ : لک فا لا هل ل اة « ربإانج ر رەتب مرلقف ريخ ىلع ”ليعتداو را يب اأ ثمر

 : الر فا لوسر لاق « با نم نيعاصلاب حاصلا یرتشنل ان « فا لودر اب او ال : لاق؟ اذك ریوخ رم

 « نازيملا كلذكو « اذه نم هن.ثب اورتشاو اذه اومیب وأ « لثمب الثي نکسلو ؛ اواعفتال

 دقو « عيونتلل « وأ » و « لماعلا لدب « ملاعلا ١ ىنيمشكلا ةياور ىف ( مالا وأ لماعلا دهتجا اذا باب ) هلوق
 ةفلاخم ةدوقعم یهو «دودرم ورف ملعلا لهأ فالخ وأ روب جام لا ىضق اذا ةجرت « ماكحألا باتك و ىف مدقت
 مل ىأ ( لع ريغ نم لوسرلا فالخ أطخأف ) هلوق ' مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةفلاخل ةدوقعم هذهو عامجإلا
 ( در وبف انرمآ هيلع سيل المع لمع نم ب ىنلا لوقل دودرم ہکخ ) هلوق ٠ ًاطخ فلاح امنو ةفلاخلا دمعتي
 ظفللا اذه هنأو « رخآ ظفلب ةشئاع نع « حلصلا باتك و ىف الوصوم ثيدحلا اذه مدقت دقو« دودم ىأ

 اطلغ وأ المج ةئسلا ريخب كح نم نأ هدارم : لاطب نبا لاق « كانه هحرش مدقتو ملسم حيحص ىف لوصوم
 3 اذهو . هلوسر ةعاط باحياب ىلاعت هللا مال الاثتما اهفلاخ ام كرتو « ةنسلا كح ىلا عوجرلا هيلع بحي
 « أطخأف , هلوقو « ىضاقلا , ماحلابو « ةاكزلا لماع : لماعلاب دارملا . ىنامركلا لاقو : ةنسلاب ماصتعالا سفن
 0 ىأ « ىفملا : ملاعلاب دارطاف ىن مشكلا ةياور تو ريدقت ىلعو : تلق . هئاضق ىف وأ ةاكزلا بجاو ذخأ ىف

 ٠ . فرجعت عون ةمجرتلا قو لاق « ةنسلل افلام نو , ىأ «لوسرلا فالخ أطخأف ءهلوقب دارلاو : لاق هاوتف ىف

 م



 * ًاطخا نم نال دوصقلا فاش بیکرثا رهاط راصف , اطخأف » هلوق دنب ینلا ظفلا ىف الا قلق انف سیل : تاق
 قلعتم وهو « أطخأف هلوق دنع مالکلا مث امن و دارملا كلذ سيلو « هقافو أطخأ نم فالخ « مذيال لوسرلا فالخ
 ىأف اريثك مالكلا ىف عقب < لاق و فذحو «لوسرلا فالخ لاقف ىأ « لوسرلا فالخ , هلوقو « دهتجا هلوقب
 نم ريسيلا ردقلا رفتغيو « نكمأ امبم لصالا مالك هجوب نأ هنأش نم حراشلاو « اذه ىف ةفرجع

 عقوو « باتکلا اذه لثم امس الو رهابلا ريثكلا ناسحالا ةلباقم ىف كلذ لكو ةرات خسانلا ىلع هلمح و ةرات لاخلا

 ءاسلا فذح یوعد سیلو « یبتنا « لوسرلا فالخ أطخأف و ةمجرتلا ف باوصلا هطخم یطایمدلا ةخسن ةيشاح ىف
 هلوق ۰ فالخ لدب فلاخ لصالا ىف نوکیو « ةرخأتم ماللا لعلف رييغتلا قیرط كلس نإ لب لاکشالل عفارب

 دنیا ديع ةمسار ركب وبأ وه ( هيخأ نع ) هلوق « ىزملا هب مزج اك سیو بآ نیا وه ( لا انئدح )

 اذه ىف لیعاعما لز و « كلام نع لیعاسا نع رخ ةوزغ رخآ ىف مدقت اک 2 خيش ثيدحلا اذه ىف ليعامسإلو

 ناملس نأ قالا لغ ونا رکذو « ميجلا ىلع ملا ميدقتب « ديجلا دبع ه و لالب نبا وه « ناملس » و « ةجرد دنسلا

 تبث دقو « فب الإ دنسلا لصتبال هناف هتايثا باوصلاو : لاق « یزورلا ديز وبآ ركذ امف ىريرفلا لصأ نه طقس

 ىاجرجلا دحأ نأ دنع الو « نکسلا نبا باتك ىف نكي ملاذكو :لاق « ىنسنلا لقعم نب ميهاربا ةياور ىف كلذك
 راس ىف اذكو « ىربرفلا نع ةثالثلا هخويش نع رذ دآ ةياور نم ةدمتعملا ةخسنلا ىف اندنع تباث وهو : تلق

 مزج دقو « هخيش لصأ نم ابطوقس نظف ديز ىبأ ةخسن نم تطقس اهنأكف « ىربرفلا نع انل تلصتا ىتلا خسنلا
 ىناجرج لا دمحأ ىبأ نع هيوري وهو « « ناملس نع هيخأ نع ليعامسا نع هجرخأ ىراخبلا ناب جرختسملا ىف يعن وبأ
 « سوالا نم نطب راجنلا نبا ىأ ( ىدع ىنب اخآ ثعب ) هلو ۰ الع فقأ ملف نكسلا نبا ةياور امأو . ىربرفلا نع

 مدقت و « اددشم ىازلا رسكر ةمجعملا حتفپ « ةيزغ نبا » واولا فيفختو ةلمهلا حتفب « داوس و ثوعبملا اذه مساو

 اوعيب وأ لثمب الثم نكلو » هلوق ةدايز انه قايسلا اذه ىفو « یزاغلا ىف نآملا حرش مدقتو عويبلا رخاوأ ىف كلذ

 ىباحصلا نأ ةبج نم ةمجرتال ثيدحلا ةقباطمو « هرخآ ىلا « عب نكلو , هلوق كانه روکذلاو « هرخآ ىلا « اذه

 ديعس ىلأ نع رفاغلا دبع نب ةبقع ةياور ىف عقوو « هداهتجال هرذعو لعف امع هاهنو هل ىنلا هدرف لعف امف دبتجا

 لعفتال ابرلا نيع "وأ رب لاقف < لا ريظن ىف نکل ةصقلا هذه ريغ ىف

 اطغأ وأ باصأف نینجا اذإ کالا رجأ بيس - ۱

 داها نب نا دبع نب "دیزب یژدح : عرش i انثادح ىلا ىرقم ا دیز ن نا بع شرم — ۷۲

 مس نأ صاماا نب ورع نع » صا نب و رع یوم سیا یآ نه دهس عرس نع ثراحلا نب ما نب د ن 0

 . رج هن أمخأ م“ دې جاف كح اذإو « نارجأ ف باصأ مث دنجاف کالا ۳2 لوقي عبي هللا لوسر

 .ةريره أ .رع نح را دبع نب ةءاس وبأ ی ذح اذكه : لاقف مزح نب ورح نب ركب ابآ ثيدحلا اذهم تن ؛رف لاق

 هل لب یبلا نع ةءاس ىلأ نع ركب ىبأ نب هللا دبع نع باطلا نب زيزعلا دبع لاقو
 امتجا اذإ هاوتف وأ هکح در نم مزلبال هن أ ىلا ريشب ( أطغأ وأ باصأف دهتجا اذإ 211! رجأ باب ) هلوق

0 



 . ۹ ۱ 9 ۷۳۵۲ ثيدحلا
 ا ا ل ا ا ت ا

 مع ريغب ی وأ كغ مدقأ ول نگل. « هرجآ فعوض باصأ نإف « رجأ هعسو لذب اذا لب « كلذب ماب نأ أطخاف
 « دهتجاف .داهتجالاب املا ناك اذا أطخأ اإ "اما ر جوي امنلو رذنملا نبا لاق « هيلا ةراشالا تمدقت اک مثإلا هقحل
 ضاقو « واللا ىف ومف قح ريق یض نق ضافو د هيفو  ةثالث ةاضقلا ر ثیدح لدتساو « الف املاء نكي |! اذا امأو
 ىف هقرط تعمج دقو « ةفلتخت: ظافلأب ة ةديزب نع نئسلا باحصا هجرخآ ثیدح وهو « راذلا ىف وبف لعیال وهو یضق

 تمذقت دقوا : ا باغ مال واع ةراد مح ىف ناملس 2 ةصق ىف عقوام بابلا ثيدح ديؤيو « درفم ءزج

 وهف < دابتجالا لال امماج ناك اذإ دیتا رج امن نئسلا ملاعم ىف : يباطخلا لاقو « ابيرق ىضم امف اهلا ةراشإلا

 اذه « ةداع قلا بلط 8 هداهتجا نال ماعلا رجوي اغ مث مث هيلع فاخیف فلكتملا فالخ « ًاطخ اب هرذعن ىذلا

 هلو , هلوقا نأ ىري هنأكو ؛ لاق اذك طاف .ملالا هلع عضوي لب أطخلا ىلع رجؤي الف أطخأ اذإ امأو « باصأ اذا

 روبشم ةقث يندم ىعبات جمنتلا وه ( كراحلا نب ميهاربا نب دم نع ) هلوق . مثإلا عضو نع زاجم « دحاو رجأ

 هلاق اذك هما فرعال: ضاعلا نب ورم لوه « سيق وبأو د ةلمبملا نوکسو ةدحوملا 2 ءرسبو » « ةي هالو

 نیب رص مل اب را وهو تباث نب نمو لا دبع هنأب رصم خيرات ىف سنوي نبا مزجو « دمحأ وبأ ماحلا هعيتو یراخبلا

 0007-0 ىطايمذلا حو « لذ ىف هأطخو محلا ٠ ايأ یم هنأ نونحس نب دم نع لقنو «ه ريغ نم

 تاأرقو « ظفاحلا ىظقرادلا ط خشن. اهنم « ايف كلذ رآ ملف لسمل ىنكلا نم اخف تعجار دقو « .ىنكلا ىف

 تعجر دق هب مزج اذك ,سق أ اه سوبا ىأ نعد ةحيوص ىف نابح نبا ىتعي ىتبسلا دنع عقو ه ىرذنملا

 نيعباتلا نم ةعب رأ دئسلا وترك اع نبا اسس اهادحإ « سيق ىبأ نع 5 اف تدجوف نايح نبا حيمص نم خسف ةدع

 اذا) هلوق . .ثيدحلا اذه الا ىراخبلا ىف شيق یال امو داملا ناب فوردملا وهو هللا ديع نب ديزي مهوأ © قس ىف

 بكا +اب أدب ثيدحلا ىف عقو :a ىطرقلا لاق «باصأف , دحأ ةياور ىف ) باصآ مث دهتجاف مالا كح

 هلوق ىف ريدقتلا نكل « اقافتا دابنجالا لق علا زوحيال ذا کلا مدقتي دامتجالا ناف « سكعلاب رمالاو داهتجالا

 رظنلا ددحي نأ دهتلا ىلع بحي : اولاق :لوتصالا لهأ نأ هدب و و لاق « دمت كلذ دنمف محي نأ دار اذا « مكح اذا و
 ءافلا بوكت نأ لمتعو « ىهتنا هںیغ فالخ هل ربظي نأ ناكمإل هل 0 ىلع دمتعي الو « ةلزانلا عوقو دنع

 نأ نظ ىأ ( أطخأ م 3 ۳1 لا رخ نه رمالا سفن ینام فداص ىأ « باصأف هلوقو ةيبيقعت ال ةب ريسفت

 . ةياصإلا رجاو دابتجالا رج: نر هلو < كلذ فالخ رمالا سفن ىف ىذلا نأ فداصف ؛ ةبج ىف قلا

 مكن ده باس مآ ثيدخ ىف دات ملل افلا عوقو لا ةراشإلا تمدقت دقو « طقف داهتجالا رجأ هل رخالاو
 وربع نع رم هجو نم ايبس بابلا هی ”خرخأو « ضعب نم هتجع نحلا نوكي نآ ia لعلو لا نومصتخت

 ورمعل لاق ۽ نامصتخي هلي هللا لوسر ىلا نالجر هاج : لاق « هنع ورع نب هللا دبع هدلو قيرط نم صاعلا نبا

 ركذف قاف اف تهض# و ناك قو : لاق « هللا لوسر اب ىنم كلذب ىلوأ تنأ : لاق < ورمعاب امهئي ضقأ

 عرف صف دب وي تاع لع يد نم جرع أو « تانسح رشع كلف » ةباصإلا ىف : لاق نكل هون

 ثيدحلا ليي تقدخ لاق 4 ن دیت لذه ىف مآ نم ما لع فقأ لو ءافعض امم لک دنس قو « زوج

 ىف بس قر نی رکب وبأو فتاقر ادغأ“ هللا دبع نب ديزي م وه تثدخ لئاقلا ( مزح نب ورمع نب ركب ابأ

 ىدوادلا ةو نم ملتبم ةياوز قيوركذ تبثر « مزح نب ورمع نب دم نب ركب وبآ وهو هد ةياورلا هذه



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتک"- 45 ۳۳ ۰

 چب ن وربع ثب دح لثع ديري ( ةريره نأ نع ) هلوق ٠ داملا نب ةماسأ نب هللا دبع نب ديزي لاقف هبسنو « دیزب نع

 بلاط وبأ هتينكو ةنيدلا ىضاق ىورخلا بطنح نب هللا دبع نبا ىأ ( بلطملا نب زيزعلا دبع لاقو ) هلوق « صاعلا

 ركب ىبأ نب هللا دبعو « قاعملا دجاولا عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيلو « هلبق تامو كلام نارقأ نم وهو

 هلوق " SS Ê نب ركب وبأ هلبق ىذلا دنسلا ف روكحذملا ىوارلا دلاو وه

 یذلا ثيدحلا لسرأو ةبلس ىبأ نع هتیاور ىف هابأ فلاخ ركب یآ ن نب هللا دبع نأ ديرب « لَو ىنلا نع ةلس ىلأ نع »

 نب ی نع رمعم نع هقيرط نم ةناوع وبأو قازرلا دبع هجرخأ اعر اتم هيف داملا نب ديزل تدجو دقو « هلصو

 هلف ١ هيفو ةصق ريغب هلثم ثيدحلا ركذف « ةريره ىنأ نع ةيلس ىلأ نع دمع نب ركب ىنأ نع یراص:الا وه ديعس

 دحاو ةئطختب حيرصتلل ةدحاو ةبج ىف قلا نا لاق نم ثيدحلا اذهب قلعت ىبرعلا نب ركب وبأ لاق « نان نارجأ

 « نيفرط ىف قلا نإ لاق نم نيتفئاطلا نم لك هب كس ىرزاملا لاقو « ةميظع فالخلا ىف ةلزان یهو لاق « هنيعب ال

 ىف نيضيقنلا ةلاحتسال اطل ا امهدحأ ىلع قلطي مل ابيصم لك ناك ول هنالف والا امأ « بيصم دهتجم لك نإ لاق نمو

 قالطإ نع اوباجأو « رجوي مل بصي مل ناك ولف ارجأ هل لعج لَ دم هنأب اوجتحاف ةب "وصال امأو ؛ ةدحاو ةلاح

 ناف عامجإلا فلاخ اف تايعطقلا نم هيف داهتجالا غوسي ال اف 4 وأ صنلا نع لهذ نم ىلع رخلا ىف اطا

 امأو « أطخلا قالطإ هيلع حصي ىذلا وهو « عامجإلاب دهتجا لو ةأوتقاو هک خسن هيف أطخلا هل قفتا نإ اذه لثم

 « هل راصتنالاو كلذ ريرقت ىف ىرزاملا لاطأو « أطخلا هيلع قلطب الف عامجإ الو صن امف سيل ةيضق ىف دهتجا نم

 ئورم وهو ؛ نيملكتملاو ءابقفلا نم قیقحتلا لهأ شك أ لوق وه نيفرط ىف قحلا نإ لاق نم نا لاق نأب همالک متخ

 ىف یطرقلا لاق «لوآلا یعفاشلا نع فورءملاو : تلق . هيف فالتخا مهنم لك نع كح ناو ةعبرألا 9ا

 « نامصخلا ةعزانتي رمالا سفن ىف انيعم اقح كانه نال « نيمصخلا نيب احل اب صتخي نأ ىغبني روكذملا محلا : مهغملا

 ةروصلا هذبف كلذ ىلع علطيال ک الاو « ةلاح ال لطبم هيف امهدحأو < اعطق رخالا ق- لطب امهدحأل هب یضق اذاف

 لک ذإ « دحاو بيصملا نأب فالخلا صتخ نأ ىغيفيو « دحاو فرط ىف قلا نوكل دحاو بيصملا نأ ايف فلتخال

 ةدئاز ةدئاف ثيدحلا اذه ىف ىدنع : ىبرعلا نبا لاقو « ةلالدلا قي رطب اهنم قا جرختسي ىلا لئاسلاب بيصم دمت

 « فعاضي ىدعتملا لمعلا ىلع رجالاو « دحاو لماعلا ىلع رصاقلا لمعلا ىلع رجالا نأ : ىهو اوقسي ملف الع اوماح

 ىرجو هداهتجا رجا هل تبث هقحتسمل هاطعأ و قاب یضق اذاف هسنج نم هريغب قاعتام لک هل رجن و هسفن ىف رج وب هناف

 - هریغل رمالا سفن ىف قحلاو - هل یضقف رخالا نم هتجح نلأ نيمصخلا دحأ ناك ولف « قحلا قحتسم رجآ لثم هل

 لب كلذ دمعتي م هنال هقحتسم ريغل قحلا ءاطعإب ذخاؤي الو : لاقي نأ همامتو : تأق . طقف داتجالا رجأ هل ناك

 هب قحلي دقف الأو « هلهأ نم وهو داتجالا ىف هعسو لذي نأ كلذ لع نأ نخ الو « هيلع رصاق هل موکسحا رژو

 ملعأ هللاو كلذب لخأ نإ رزولا

 نع مهضعب "بینی ناك امو ةرهاظ تناك لب ىلا ماكحأ نإ لاق نم یک ةجحلا بسا - ۲

 مالسالا ر و يلو ىبلا ردهاشم

 وبأ نذأتسا » لاق ريم نب رديبع نع اه ىنادح جرج نبأ نع ی انك ددد شو - ۳



۳۲١ ro4 - ۷۲۵۲ ثيدحلا 

 "یهدف « 4 اون ذا ؟ سبق نب هللا دبع ت وص "سا ملأ : "رم لاقف « عجرف الونشم يود أكلت رم لع یموم

 . كب نان وأ ةنيبب اذه ىلع ىتتئاق : لاق ءاذه يمن انكح انإ : لاقف ؟ تمدصام ىلع كنجام : لاقف ؛ هل

 صون انك دق : : لا "یردلتا ديعس وبا ماقف ءانكرف رغ اصأ الإ دمشب ال : اولاقف « راصن لا نم سلجم ىلإ قاطناف

 « قاوسألاب فلا ىناهلأ « يَ یبلا رمأ نم اذه "ىلع ین : رع لاقف « اذهب
 سا
 ةريره یا ا لوقي ج رعألا نم "مس هنأ یره زلا ی دح نايف اينثادح لع اشو - ۵۶ 0

 انيكسم ًاءرما تنک ىنإ « دعوا شاو ءب هللا لوسر ىلع ثيدحلا کی "بره ابأ نأ نومعزت منا لاق
 مپانشی راصنألا تناکو « قاوسألاب قفصلا منشا نورحاملا ناكو « ىاعب :لم ىلع هب فا كور 4 لأ

 مث ىتلاستم یفقأ یتح هءادر طیب نم: لاو موي تاذ هَ هللا لور نم دس وشف « ماو ىلا مايل

 ©« هنم هتمعع 08 تيسن ام قاب ما ىذلاون « "ىلع تناک د ”تطسبف 5 وف همم ایش سلب مف هطبقی

 هلوق و « ردانلا ىلع الا ىنخت ال سانلل ىأ ( ةرهاظ تناك مكي ىنلا ماكحأ نأ لاق نم ىلع ةجحلا باب ) هلوق
 نبا حرش اهلعو قسنلا ةياور فو شکالل اذك « مالسإلا رومأو علي ىنلا دهاشم نع میضعب بيغي ناك امو
 ءافلاب « اضعب مهضعب ديفي ناک امو » مي 0-5 ىبأ جرختسم ىف عقوو 2 دارفالاب « دبشم د ی نر لاطب

 نم اأو « ةيفان نوکت نأ مهضعب زوجو « ةلوصوم « ناک ام , هلوق ىف ءامو » هريغل هر لو ةدافالا نم لادلآر

 بیفب ناك ةباحصلا نم رباکا نم اريثك نأ نايبل ةدوقعم ةجرتلا هذهو « هابأي قایسلا رهاظو « روکذلا لوقلا ةيقب
 خوسنلا ىلع ام) وه هيلع علطا ناك ام ىلع رتسیف « ةيفيلكدتاا لاعألا نم هلعني وأ لِي ىنلا هلوقيام ضعب نع
 یاحصلا لمع مدق نم ىلع ةجحلا تماق كلذ ررقت اذاو « ةياصألا ةءاربلا ىلع امإو « هخسان ىلع هعالطا مدعل
 كلت نم ىوقأ وهام هدنع نأ الول ريبكلا كلذ نأب اکسمتم هريغ ةياور ىلع كسلا ىلو دق ناك اذا امس الو « ريبكلا
 جراوخلاو ةضفارلا ىلع درلا دارأ لاطب نبا لاقو نونظبل ققحلا كرت كلذ داهتعا ىف نأ هدريو < ابل اخ ال ةياورلا
 : لاق « ارتاوتم لقني مل اب لمعلا زوي ال هنأو ءرتاوت لقن هنع ةلوقنم هننسو لِي ىنلا ماكحأ نأ نوعزي نیذلا
 دقعناو « هريغ هاور ام ىلا میضعب عجرو ‹ ضعب نع مهطعب ذخأب ناڪ ةباحصلا نأ حص ام دودرم موقو

 ىلع برعي دق هنأ ىلع لسیلدلا باب لخدلا ىف قیبلا دقع دقو : تاق . داحالا رابخأب لمعلاب لوقلا ىلع عامجإلا
 رع ثيدحو <« أطوملا ىف وهو ةدجلا ىف ركب ىنأ ثيدح ركذ مث « هريغ هلعي ىذلا ملعلا عساولا ةبحصلا مدقتملا
 نأ دارأف اهقلط مث ةأرما ىلع دقع ىذلا لجرلا ىف دوعسم نبا ثيدحو « بابلا اذه ىف روكذملا وهو ناذئتسالا ىف
 عمس امل اعم نيالا وع هعوجر مث « الضافتم ةحيحصلاب ةرسكملا ةضفلا عيب هتزاجأو سأبال : لاقف « ابمأ جوزتي
 ثيدحلا عمسي ناك اناك سيل » ءاربلا ثيدح هيف زکذو « كلذ ري سغ ءاي .ثأو « اع ىبناا ةباحصلا نم هريغ نم
 . فيعض هدئسو « :بئاغلا دهاشلا ثدحبف ٤ نوب ذكي ال سانلا ناک نكلو « لاغشأو ةعنص انل تناك « هلع ی یا نم

 هاور ام درس مث اضع انضعب بذكي مل نكسلو هانعمس ركل هللا لو سر نع مثدحت ام لك ام » سا ثيدح اذکو

 یرابل من ۰ ۱۳ جك = م



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتک + دفا

 ةلالدلا حضوأو ةجحلا نيبأ هيفو « ةياورلا ىف ماقتا ىلع ةلالد اذه ىف لاقو « نيحيحصلا ف عقو اع ینا نع یناحع

 نأو « دهشام بئاغلا غلي ناك مهنم دهاشلا نأو ۾ موضعل نع ۳ ناك نئسلا ضعب نأو « دحاولا ريخ تيبنت ىلع

 نم ناك ءاوس « رتاوتلا فالخ حالطصالا ىف دحاؤلل ربخ : تلق . .دب لمعي هدمتعيو هثدح نم هلبقي ناك بئاغلا

 الوخد دحاولا صخشلا بخ هيف لخديو فالتغالا هيف عقو ابهلولا وهو « کما دحاو صخش ةياور

 ناذتتسالا ثيدح ىلع ةنيبلا ىموم ىلأ نم ربع بلط نم بابلا ثيدح ىف عقو ام هب دع نم ىلع دري الو « ايلوأ

 اک طايتحالل ةنيبلا یسوم أ نم رع بلط امنلو « دحاو ربخ هنوك نع هريغو هل ديعس یی ةهابش عم جرخ مل هناف

 نم ةيزجلا ذسخآ ىف فوع نب نمحرلا دبع ثيدح ربع لبق دقف الإو « ناذئتسالا باتك , ىق اخلي هحرش مدقت

 نب كاحضلا ثيدحو « ةيدلا ىف عباصألا نيب ةيوسنلا ىف مزح نب ورمع ثيديحو « نوعاطلا ىف هثيدحو « سولا

 مدقتو « كلذ ريغ ىلا نيفخلا ىلع حسملا ف صاقو ىنأ نب دعس ثیدحو ؛ ابجوز ةيد نم ةأرملا ثروت ىف نايفس

 لح رخو ءاموي اذهو اموب اذه لزئيف راصنالا نم لجرو وه لَم ین بوانتب ناك هنأ ربع ثيدح نم ملعلا ىف

 ؛ هريغل جايتحالا نع ىنغيل هلايع لاحو هلاع موقي ام لیصحت كلذب هضرغ ناكو « هنع باغ ام رخالا امهم

 ةطساولاب ىنتكي الو« اهدمتعي نأ ةبفاشملا هتنکمآ نم ىلع طرتشي ال هنأ هيفو « دابجلا نم هددص» وهام ىلع ىوقتيلو

 يف ناف « بابلا قيدح ىناث ةرب ره ىلأ ثيدح امأو « ريكن ريغب هلع ی هلا دبع ىف ةباحصلا لعف نم كلذ توشل

 .« قاوسالاب قفصلا مبلغشي نورجابلا ناكو هلوقو « ةباحصلا رايك ضعب ىلع ننسلا شب ءافخ ىف ببسلا ناب ٠

 مدقت دقو « ةراجت باحصأ اوناك مهنأ ىلإ ريشي «قاوسالاب قفصلا ىناملأ ه هلبق ىذلا ىف رمع لوقل قفاوم وهو

 اک هيف ةريره بأ نيبو هنيب ةطساولا ىف ىرهزلا ىلع فلتخاو « ىناملأ , رع لوق هيجوتو « عورلا لئاوأى كلذ

 هلوق یهو « هذه نابن ةياور ىف تسيل ة ةدابز كلام دنع نکا هلام كلام ةياور ند هنع مدقتو « ملعلا ىف هيب

 هرخآ ىفام كلذكو « دعوملا هللاو , هلوق e ام نا بةس ةءاور ىفو « لا باتك نم ناتيآ الولودي

 عويبلا ف بيعش ةياور ىف كلذ تبثو « اقايس عيجلا معآ ورف هاب تردا ركذف دس نب يهارب  امأو « هنيبأس اک

 نم ةعرازلا قو « كلام قيرط نم ملعلا ىف ثيدحلا اذه مدقت دقو « نیتبالا ركذ هدنع عقب مل نکل اهنيبأس داب

 نم ملسم هجرخأو بيعش ةياور نم عوببلا لوأ ىف مدقتو » جرعألا نع ىرهزلا نع امهالك دعس نب ميهاربا قیرط
 شکب ةريره ابأ نأ نومعزت من ) هلوق ٠ ةريره يأ نع ةملس يبأو ديعس نع یرهزلا نع اههالكس اوي ةياور

 اذه لبق ركذي باهش نبا ناك « ملي هللا لوسر ىلع ةريره وبأ رثكأ نولوقي سانلا نإ » كلام ةياور ىف ( ثيدحلا

 ینعمسی « ثدح قرجح بناج ىلا ساجل ءاج ةريره وبأ كبجعي الأ : تلاق ةشئاع نع هثدح هنأ ةورع نع هثيدح

 لاق : لوقي م م . ثيدحلا رکذف < ؛ عدرسك ثيدحلا درس نكي م مللي هلا لوسر نأ هيلع تددرل ةتكردأ ولو كلذ

 نع سنوي لا اذكه « شكأ دق ةريره ابأ نإ نولوقب : لاق » بيسملا نب ديعس

 هحرش مدقتو ءاقاعم ديزي نب سنوي نع ثيللا قيرط نم ةيوبنلا ةمجرتلا يف مدقت ةشئاع ثيدحو « بابش نبأ

 ركذف ءلوقي ةريره بأ نأ ريع نبأ ثدح » لاق عفان نع مزاح نب ريرج قيرط نم زئانجلا ىف اضيأ مدقتو « كانه

 ثيدحلا ىف ىأ « ةريره ابأ ةشئاع تقدصف ةريره وبأ انيلع رثكحأ , ربع نبا لاقف زئانجلا عابتا لضف ىف ثيدحلا
 مدقت ( دعوملا هاو ) هلوق « نع لاقل « ثيدحلا  هلوقب قامت ولو « رثكي » هلوقب قاعتي « ىلع ه هلوقو « روكذملا '



 نبش ۱ ۰ ۷۳۵-۷۳۵۵ ثيدحلا
 نع نوفدحال راصنالاو نيرجاملللام نولوقیو : هتیاور ىف ةزمح ىبأ نب بيعش داز « ةعرازلا باتک م ىف ابحرش
 ىف مدقتو كلذ نع رأس : دازو هثيداحأ لثم ملسم دنع سنوي ةياور ىف « ةريره أ ثيدح لثم مب هللا لوسر
 « الجر » لسم ةياور ىف ( انیکسم اما تنک ینا ) هلوق ۰ « معلا باتک , ىف كلذ ىلع تپبو اذه وحن ةعرازلا
 ببسب ىأ هرخآ ةزبهيو میلا رسكب ( ىنطب ءلم ىلع ) هلوق « مدخآ لسم ةياور ىف ( مب هللا لوسد مزلأ ) هلوق
 مل هنال « هلكأي ام دجيل هل هتمزالم مس هللا لوسر نع ثيدحلا ةرثك هل یضتقا ىذلا لصألا ببسلا نإ ىأ « ىعبش
 ىف لصحبف « توقلا هتوفي نأ ةيشخ هنع عطقنيال ناكف  ایف لمعي الو اهعرزي ضرآ الو « هيف رجتي ءىث هل نكي
 رارمتسا ىلع هناعأو « هتمزالم همزالپ مل نم هيغل لصح الام لاعفالا ةياورو لاوقالا عام نم ةمزالملا هذه
 ىف (قاوسالاب قفصلا ملغشي نورجابلا ناكو ) هلو . كلذب هل ةيومنلا ةوعدلا نم هيلا راشأ ام كلذل هظفح
 ةياور ىف ( مهلاومأ ىلع مايقلا مبلفشپ راصنالا تناكو ) هلوق ۰ « نیرجابلا نم یاوحا ناو » سنوي ةياور
 ناب مدقت دقو « مبلاومأ لمع » بيعش ةياور قو« مهضرأ لمع مهلغش ناك راصنالا نع ىناوخإ نأو » سنوي
 اما تنكو » بيعش ةياور قو . ءاوسن اذإ ظفحيو اوباغ اذإ دهشيف » سنوي ةياور ىف دازو « ابيرف كلذ
 بيعش ةباور ىف ( موي تاذ إب هللا لوسر نم تدبشف ) هلوق ٠ « نوني ثيح ىعأ ةفصلا نيك اسم نم انیکسم
 ظفاب.« طس نم » ییمشکلا ةياور ىف ( هءادر طسبب نم ) هلوق . « هثدحي ثيدح ىف مب هللا لوسر لاق دقو د
 ناف » ةياور ىف عقو هنأ نيتلا نبا لقنو « ىمني نلف » ىنيمشكلا ةياور ىف ( سای ملف ) هلوق ٠ ىضاملا لعفلا
 تدجو امو : لاق ناب مزحي نم برعلا نم نأ : نيب رصبلا ضعب نع لقن زازقلا نأ ركذو « مزج لابو نونلاب « سني
 ۱ .': رعاشلا لوق وهو ادهاش كلذل هريغ رکذ دقو « هعبت نمو نيا نبا هرقأو  ادهاش هل

 ةقلحلا كباب نود نم كرح نم كئاجر نم مويلا بحب نل

 دصق رعاشلا لعاف اظوفحم ناك نإ نكل « ناب تريغتف ةمزاجلا ءمل» لصالا ىف نوكي نأ حدي هنال رظن هيفو
 كلام نبا هيج وت « ريبعتلا باتك و نم نمالا باب ىف مدقتو . لعآ هللاو ۸ نم حدملا ىف انه غلبآ امن وکل « نأ و
 ىف ( ةدرب تطسبف ) هلوق « برعلا ضعبل ةغل ناب مرجلا نأ یئاسکلا نع هتیاکحو « عرت نا , لوق ىف اذه ريظنل
 تيسنام و هلوقب دارملا ف فالتخالا نايب معلا ف ركذو « عوببلا لوأ ىف اهريسفت مدقتو « ةرمن » بيعش ةياور
 «هنم هتمس ائيش

 لوس زا ريغ نمال « ةجح خب ىبلا نم ریکللا كارت ىأر نم سیساپ - ۳
 ما ربا نب رلعس نع ةبمش انن دح لأ اهئادح ذاعم نب للا ديهع انثادح دیح نب دام ازم - ۰۵

 ؟ اب فل : تلق . لاجدلا دايصلا با نأ للاب فلت هللا دبع نب باج تیر » لاق ردكسلل نب دم نع
 و یبا رکن ال لا دنع كلذ ىلع فا ردع تم ىنإ : لاق

 . راكنالا ىف ةنلابلا : یظع نزو نونلا حتفب ريكنلا ( ةجح رب ىنلا نم ريكنلا كرت ىأر نم باب ) هلوق
 ةمصعلا نا « زاوجلا ىلع لاد راكنإ ريغب هيلع علطيو لاقي وأ هت رمت لعفي |! مب ىنلا ریرقت نأ ىلع اوةفتا دقو
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 ناف « لوسرلا ريغ نم ال » لاق مث نه « لطاب ىلع رقي الف راکنالا ىلع بت رتب ام هريغ قح ىف لمتحام هنع نت

 هرضح سال ١ لوسرلا ريغ نم ال هلوق لدب ةجرتلا ىف ىثكرزلا, حيقنت ىف عقوو « زاوجلا ىلع لدي ال هتوكس

 تلاقف « اوفاتخا سانلا نأو ء ىتوكسلا عامجالاب قاعتت ةمجرتلا نأ ىلا نيتلا نبا راشأو « هريغل هرأ لو ءلوسرلا

 دعب هريغ هفلاخم مل رشتناو الوق دبتجا لاق نإ ةفئاط تلاقو « رظنلا ةلرم ىف هنال لوق تكاسل بسنيال : ةفئاط

 لوقلا كلذ فلاخي ال نأ فالخلا اذه لو « هب ليقلا ددعتب ىتح ةجح نوكي ال ليقو « ةجح وهف هيلع عالطالا

 نم ريثكىف اوفلتخا ةباحصلا نأ اقلطم عنم نم جتحاو « صنلا ميدقت ىلع روبمتاف هفلاخ ناف « ةنس وأ باتك صن

 صن نم هنم ىرقأ وهام هدنع ناكو « افيعض هدنع لوقلا ناك اذا هريغ ىلع ركني ناك نم مهنف « ةيداهتجالا لئاسملا

 سا هل حضتي مل نوكي نأ زيوجتل « زاوجلا ىلع البلد هتوكس نوكي الف تكسي ناك نم مهنمو « ةنس وأ باتك

 ايف ىناسارخ وه ( ديبح نب دامح انثدح ) هلو . هبجو هل ربظب مل ناو اباوص لوقلا كلذ نوكي نأ زيوجتل تكسف

 ضعب ىف نأ بيذّلا ف یزلاو « هتلحر دئاوف ىف ديشر نا ركذو « ىراخبلا لاجر ىف هدنم نب هللا دبع وبأ ركذ

 5 ءايحالا قذاعم نب هللا ديبعو ثيدحلا اذ انثدح ءانل بحاص ديمح نب داح انثدح , ىراخبلا نم ةميدقلا خسفلا

 امهريغو ةرمض ىبأو ركب نب رشإ نع ىور نالقسع ليزن « ديمح نب داح , ليدعتلاو حرم | ىف متاح یآ نا رکذو

 وهو انه یراخبلا هنعیور یذلا وه هنأ یراخبلا لاجر ىف یجابلا ديلا وبأ معزف یخیش لاقو متاح وبأ هنم عمو
 وهو  ةطساو الب ذاعم نب هللا ديبع نع بابلا ثیدح لسم جرخأ دقو بيذبتلا بيذهت ىف كلذ تنيب دقو « ديعب

 كلذ نيبو ةنيب ةطساوب ىراخبلا ابجرخأو خيش نع لسم اج رخ « لسم نع ىراخبلا اهيف لزن یا ثيداحألا دحأ

 ةلزنم لزاتي ام نيعب رالا ومن ثيداحأ ةدع هيفو « يرصتلا قي رطب اهريغ حيحصلا ىف سيل ثيداحأ ةعبرأ ىهو خیشلا

 السم نأ كلذو « لسم عقوام فاعضأ فاعضأ ناكف كلذ نم ىراخبلل عقوام تعج هزج ىف اهتدرفأ دقو « كلذ

 هتقبط نع ايف لذت هناف یراخبلا امأو « هخويش نم ةيناثلا وأ ىلوالا ةقبطلا نع ةياورلا ىلع قاب ةعبرألا هذه ىف

 ءدحاو وار هنيبو هنيب ناك ايلاع ةبعش ثيدح ىور اذا یراخبلا نأ ثيدحلا اذه نم كلذ لاثم « نيتجردب ةيااعلا

 نم ىناثلا ثيدحلاو . نيتطساو نم لقأب ةبعش ثيدح ىوري الف لسم امأو « ةر هيف ةبعش نزبو هنيب لخدأ دقو

 ذاعم نب هللا ديبع نع نييروباسينلا رضنلا نب دمع نعو دم نع هجرخأ « لافنألا ةروس ريسفت ىف ىضم ةعبرآلا

 رخآ ىف هجرخأ كلاثلا ثيدحلاو . هسفن ذاعم نب هللا ديبع نع لسم هجرخأو « رخآ نسب ةيعش نع هيأ نع اضيأ

 نب هللا دبع نع نسحلا نب سمبك نع ناملس نب رمتعم نع لبنح نب دمحأ نع ىذمرتلا نسحلا نب دمحأ نع یزاغلا

 عقو عبارلا ثيدحلاو . ةطساو الب دنسلا اذهب لبنح نب دمحأ نع لسم هجرخأو « تاوزتلا ددع ىف هيبأ نع ةديرب
 ديلولا نع ديشر نب دواد نع ةقعاصإ فورعملا ظفاحلا وهو < ميحرلا دبع نب دمع نع « نامبالا ةرافك باتك و ىف

 ينأ نع ةناجرم نب ديعس نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نع ملسأ نب ديز نع فرطم نب دم ناسغ ىنأ نع لسم نبا
 « نيتجرد هتقبط نعییراخبلا هیف لزل ام اذهو هسفن ديشر نب دواد نع لسم هجرخأو « قتعلا لضف ىف ةريره

 لكل ترشأ دقو « طئاسو ثالث امہ انهو « مرم ین نب ديعسك ةدحاو ةطساوب ناسغ نبا ثیدح ىوري هنآل

 نب رصن نب ذاعم نبا ىأ ذاعم نب هللا دعو « ةدئافلل متت انه اهتعجو « هعضوم ىف ةعبرالا هذه نم ثيدح

 هنال نارقالانم ردکنلا نب دم نع هتياورو « فوع نب نمحرلا دبع نبا ىأ ميهاربا نب دعسو « یریذعلا ناسح



o ۷۳۵۵ ثيدحلا 

 رذ یال اذك ( دايصلا نبا نأ ) هلو « فلح نيح هتدهاش ىأ ( فاحي هللا دبع نب رباج تيأر ) هلوق « هتقبط نم

 « دئاصلا نا» نقايللو ممم ةياور ىف اذكو مالو فلأ ريفي نكل هلثم لاطب نبا دنع عقوو « ةغلابملا ةغيصإ

 لف قلب هللا لوسر دنع فاحص رع مس ال ارباج ناك ( خلا « رمع تعم ىنإ لاق هاب فاحت ) هلوق . ملاظلا نزوب

 وأ لاق نف « هفالخ حيرصتلا هضراعبال نأ ريرقتلاب لمعلا طرش نأ قب نكلو « ةقباطملا هنم مهف « هيلع ركني

 كلذ خسن ىلع لد كلذ فالخ لمفا لي ینلا لاق ناف ۰ زاوجلا ىلع كلذ لد هرقأف ائيش كلي ىنلا ةرضح لمف

 نأ زئانجلا ىف م ىنعي مدقت ليق ناف اج ليلد ررق نأ دعب لاطب نبا لاق « ةيصوصخلا ليلد تبث نإ الا « ريرقتلا

 هنأ ىف حرص اذهف « هيلع طل نلف وه نكي نإ : لاقف . هقنع برضأ ینعد » دايص نبا ةصق ىف مقلب ىنلل لاق ربع

 نأ امهدحأ « ناباوج كلذ نعو لاق ؛ وه هنأ ىلع رمع فلح دنع هراکن] نع هتوكس لدي الف ىنعي « هرمأ ىف ددرت
 جرخت دق برعلا نأ : ىناثلاو . هفاح رمع ىلع ركني إل هلاعأ الف «لاجدلا وه هنأب ىلاعت هللا هبلعي نأ لبق ناك ديدرتلا

 ىهتنا هلتق نع ةفرص ىف رمعب مثلَ ىلا فطلت نم كلذ نوكيف « كش ىلا ىف نكي مل نإو كلا جرخم مالكلا

 قازرلا دبع هجرخأ ىذلا ث؛دحلاك « لاجدلا وه دايص نبا نأ ىلع لدي ام , راج ريغ نع دروام ركذ مث . اصخلم

 ةجراخ یهو تشفط دق هنيع اذاف « دوبيلا نم لجر هعمو امو دايص نبا تیقل » : لاق رمع نبا نع حيحص دنسإ

 تبذك : تاق . نمحرلاو ىردأ ال لاق ؟ كنيع تشفط ىتم دايص نبا اي هللا كدشنأ : تلق اهتيأر املف « لما نيع لثم

 نلف ًاسخا : هل تلقو « هردص یدس تب رض ىنأ یدوہلا معزف « اثالث رخنو ابحسف لاق  كسأر ىف یهو یردتال

 دنع جرخم لاجدلا نأ ثدحتي امنإف لجرلا اذه بذتجا : ةصفح تلاقف  ةصفل كلذ ترکذف . كردق ودعت

 « نيترم هتيقل » هظفلو ربع نبا نع رخآ هجو نم هانعم ثيدحلا اذه ماسم جرخأ دقو . ىهتنا « اهضغي ةبضغ

 , ٠ تلق « یرذآ ام لاق ؟ ىرأ ام كنيع تلعف ىتم تلقف « هنيع ترفن دقو ىرخأ ةيقل هتيقل , لاف مث ىلرآلا ركذف

 ىنأ باحصأ معزف « تعم راح ريخن دشأك رخنو « هذه كاصع ىف اهلعج هللا ءاش نإ لإق ؛ كسأر ىف یهو ىردت ال
 امد ةصفح نينمؤملا مأ ىلع لخد یتح ءاجو : لاق « ترعشام هللاو انأو « ترسكت ىح ىعم تناك اصعب هتبرض

 اذه لبق ناف : لاطب نبا لاق م « هبضفی بضغ سانلا ىلع هئعبيام لوأ نإ : لاق دق هنأ عمست ملأ ؟ هيلا ديرتام تلاقف

 ىف كشلا عقب ملف « میرم نب ىسيع هلتقي ىذلا لاجدلا هنأ ىف كشلا عقو نا هنأ باوجلاف هرمأ ىف ددرتلا ىلع لدي اضيأ

 ثيدحلا ىنعي « نيباذك نيلاجد ةعاسلا یدب نيب نإ » هلوق ىف لب ىنلا مب رذنأ نيذلا نيب اذكلا نيااجدلا دحأ هنأ

 نع لوألا لاؤسلا دومیف « لاجدلا هنأب مزجلا ميلست مدع هلصعو « ىهتنا « نتفلا باتك » ىف هحرش عم ىضم ىذلا
 ربك الا لاجدلا ادارأ امهنأ ىلع ليلد رمع نباو ةصفح ةصق ىف نكل « دوبعملا لاجدلا هنأ ىلع رباج مث ربع فلح باوج
 ناك لاق عفان نع ةبقع نب یسوم نع حیحم دنسب دواد وبأ جرخأ دقو « سذجلل ال دبعلل امهنع ةدراولا ةصقلا ىف ماللاو

 یرخآ ةصق ىردخلا ديعس نأ عم دايص نبال عقوو « دايص نبا وه لاجدلا حيسملا نا كشأ ام هللاو لوقي رحع نبا

 دايص نبا ىنبحح » لاق ديعس ىبأ نع ةرضن ىبأ نع دنه ىبأ نب دواد قيرط نم لسم جرخأف « لاجدلا ىمأب قلعتت
 « هل داوي ال هنا لوقي لي هللا لوسر تعم تسلأ «لاجدلا ىنأ نومعزب سانلا نم تيقل اذام : یل لاقف کم ىلا

 تدلو دقف : لاق . لب تلق « ةكم الو ةنيدملا لخدبال لوقي هتعم تسل وأ لاق « ىل دلو دق هناف : لاق . لپ : تاق

 دايص نيا نم ىنتذخأ : لاق ديعس ىلأ نع ةرضن ىلأ نع یمیتلا ناملس قيرط نمو ,ةكم ديرأ انأ اهو ةنيدملاب



۳ 

 ةنسلا و باتكل ا ماصتعالا باتك ود ۳۲٦

 ءتدلسأ دقو یدو لاجدلا ىنعي هنأ علم هلل ىف لقي ملأ « دم بامصأ اب متئأو ىلام سانلا ترذع اذه : لاقف « ةمامد

 قرفتو الزنم انلزتف دايص نبا انعمو اجاجح انجرخ » ديعس ىلأ نع ةرضن ىلأ نع ىزيرجلا قيرط نمو هوحن ركذف

 كبايث تعضو ولف ديدش رحلا : تلقف . هيف لاقي اع ةديدش ةشحو هنم تشحوتساف « وهو انأ تيقبو « سانلا

 ی امو ديدش را نا تاقف « ديعس ابآ اب برشا لاقف سعب ءاخ قلطناف منغ انل تعفرف « لعفف ةرجشلا كلت تحت

 سانلا ىل لوقب ام هب قنتخا مث ةرجشب هقلعأف البح ذخآ نأ تممه دقل : لاقف « هدب نم برشأ ىنأ هركأ نأ الإ

 وبأ لاقدازو مدقتام وحن ركذ مث . راصن الا رشعم کیلع نخام لپ هللا لوسر ثيدح هيلع نخ نم دیعس ابآ اب

 « نألا وه نيأو هدلوم فرعأو هفرعال ین » لاق هنأ ةئالثلا قرطلا نم لک رخآ ىفو « هرذعأ تدك یتح و دیعس

 رکذ نأ دعب دایص نبا ةصق نع قبلا باجأو یریرلا ظفل « مويلا رئاس كل ابت هل تلقف : ديعس وبأ لاق

 دلوي مث ام داويال اماع نيثالث لاجدلا وبأ ثكمي لر هللا لوسر لاق :لاق ةركب بأ ثيدح نم دواد وبأ هجرخآ ام

 نب ريب زلاو انأ تيهذف « دوهیلا ىف دلو دولومب انعمسف : لاق « همأو هابأ تعنو اعف هلقأو ءىش رضأ روعآ مالغ اذ

 رضأ مالغ انل دلو مت انل دلويال اماع نيثالث انثكم الاق دلو نم اكل له انلقف تعنلا اذاف « هيوبأ ىلع انلخدف ماوعلا

 نأ هثيدح یهوبو : تلق . ىوقلاب سیلو ناعدج نب ديز نب ىلع هب درفت : قبلا لاق . ثيدحلا « اعفن هلقأو ءىش

 نيحيحصلا ىف ىذلا ربع نیا تردح ىفو « ةرجما نم نام ةنس ترصوح نيح فئاطلا نم لرت ال مسأ امنا ةركب ابأ

 هدل وم نامز ةركب وبأ كردي ىت « لتحلاڪ ذئموي دايص نبا ناك دايص نبا ابف ىلا لخنلا ىلا هج وت ال قلب هنأ

 « متحناك ىوبنلا نمزلا ىف نوكي نأ نأتي فيكف « نیتفسب ةيوبنلا ةافولا لبق الإ ةئيدملا نكسي مل وهو ةنيدلاب

 لمتحي لب هيف مو « الوأ دايص نبا دلوم ىخارت یضتق اعف عقو مولا لعلو دمتماا وه نيحيحصلا ىف ىذلاف

 عم فلت ثيحب ؛ ةدمب كلذ ىلع اقباس ناك هدلوم ناك ناو غالبلا رخآت ىلع «دولوم دويل دلو هنأ انخلب ه هلوق

 لمتحيف « ريع فاح ىلع غلط ینلا توكس نم رثكأ رباج ثيدح ىف سيل : قببلا لاق مث « خيحصلا رمع نبا ثيدح

 «یرادلا ممت ةصق هيضتقتام ىلع هريغ هنأب ىلاعت هللا نم تبثلا هءاج مث هرمأ ىف افقوتم ناك للي ىنلا نوكي نأ

 تقفاو دايص نبا ىف یا ةفصلا نوم" و ءحصأ هقيرطو دايص نبا ريغ لاجدلا نأب مزج نم كسمت هبو

 امت نأ ركذف ءبطخ مل ىنلا نأ » سيق تنب ةمطاف ثيدح نم مسم اهحرخآ يمت ةصق : تاق . لاجدلا ىفام

 ةريثک ةباد مهتيقلف ةريزج ىلا اولز مث اربش جوملا مهب بعلف ‹ هموق نم الجر نيثالث عم ةئيفس ىف بكر ىرادلا

 ناسنا مظعأ هيف اذاف ريدلا انلخدف اعارس انقلطناف لاق « ربدلا ىف لجر ىلع مهتلدو « ةساسجلا انأ : مهل تااقف رعشلا

 هنأ هيفو «ثيدحلا ركذف ءتنأ ام كليو انلقف , ديدحلاب هقنع ىلا هادي ةعومجب اقاثو هدشأو « اقلخ طق هانیآر

 رغز نيع نعو « ةيربط ةريحب نع مملأس هنأو « مهل ريخ وهف هوعيطي نا لاق هنأو « ثعب له نييمآلا یبن نع مهس

 ىف ریسأف جرخأف جورخلا ىف ىل نذؤي نأ كشوأ ىفإو « حيسملا انأ ىنع کریم ىنإ لاق هنأ هيفو «ناسيب لخت نعو

 اهدنسو «خيش هنأ قيبلا دنع هقرط ضعب فو « ةبيطو كم ريغ « ةليل نيعب رأ ىف اهتطبم الإ ةيرق عدأ الف ضرالا

 نيلاجدلا دحأ دايص نبا ناكو « دايص نبا ريغ نامزلا رخآ ىف جرخي ینلا ربکالا لاجدلا نأ هيف : قهسبلا لاق حی

 اوعمسی مل لاجدلا وه دايص نباب نومرحي نيذلا ناكو ممرثكأ جرخ دقو « مج ورخ لي ربخأ نيذلا نيباذكسلا

 عمتج و « ملتحا هبش ةيوبنلا ةايحلا ءانثأ ىف ناك نم نوكي نأ ملی فيك ذا ادج ديعب امهنيب عماف الإو « مت ةصقب



 ۳۳۷ ۷۱۳۰۵ ثيدحلا

 نع ميفتسي ديدحلاب اقثوم رحبلا رئازج نم ةريزج ىف انوجسم اريك اخيش اهرخآ ىف نوكي نأ هلأسيو قلاب ب ىنلا هب

 نأ لبق هنم كلذ نركب نأ لمتحف رم اءأ « عالطالا مدع ىلع لمحي نأ لوالاف ؟ ال وأ جرخ له ى ىثلا سغ

 ناك ام بحصتساف مقل ىنلا دنع هفلح دېشف رباج امأو . روكذملا فاحلا ىلا دعي مل اهعمس امل مث « ممت ةصق عمسي

 ةيلس ىلأ نع عيمج نب هللا دبع نب ديلولا ةياور نم دواد وبأ جرخأ نكل « ركل ىنلا ةرضح رمع نم هيلع علطا

 ىلأ نبا ىل لاقف  ديلولا ىأ لاق : لاق« م ةصق وحنب لاجدلاو ةساسجلا ةصق ركذف « راج نع نمحرلا دبع نبا

 : تاق . تام ناو : لق ‹ تام دق ۳ تق « دایص نا هنأ ر اج دبش لاق « هتظفحام ائیش اذه ىف نإ : ةبلس

 ربع همسا « ةيلسم ىلأ ناو . ىهتنا ةنیدلا لخد نإو لاق « ةنيدملا لخد هناف : تلق . ملس أ ناو : لاق « « ملسأ هناف

 ديعلا قيقد نبا ملكت دقو ۽ ةبعق ىلع علطي 1 ارباج نأ معز نم ىلع هب بقعتيو « نس> هثيدح نکل و لاقم هيف

 مكح هيف سيل ىمأ نع علي ىلا ةرضحم ربخأ اذا 5 لاقف « مالالا حرش , لئاوأ ىف ربرقتلا ةلئسم ىلع

 ملف ف لاجدلا وه دايص ا 1 هنا ىف رمعل عقو م عقاولا ىفام ةقباطم ىلع اليلد د هتوكس نوکب لېف « ىعرش

 ىلإ دنتسیو هيلع فاع راص ىتح « رباج همهف اک لاجدلا وه دایص نا نأ ىلع هراکنا مدع لدی لېف . هيلع ركني

 ريرقتلا نم ةمصعلا وه ابطانمو ةلّدسملا ذخأم نال«لدبال هنأ ىدنع برف لاو : لاق . رظن هيف « لدي ال رأ ريع فلح

 ىف ىنكي هنأ عدم یعدب نأ الإ « ةحصلا ققحت مدع هيف كي الو « نالطبلا ققحت ىلع فقوتي كلذو « لطاب ىلع

 ةسبلغ ىلع كلذ ىلع فلحلا غاوسي ريرقتلا معن « هنع زجاع وهو ليلد ىلا جاتحيف ةحصلا ققحت مدع نايبلا بوجو *

 3 توکسا ! ترکی نأ نالطبلا ققحت مدع نم مزار الو . اصخلم ىهتنا ماعلا ىلع كلذ فقوت مدعل نظلا

 دايص نیا رمأ ىف فاسلا فلتخا ىباطخلا لاق « والا فالخ مسق نم هيلع ف 0 نوكي نأ زوج لب « نيفرطلا

 هاري ىح هجو اوفشك هيلع ةالصلا اودارأ امل مهنأو « ةنيدملاب تامو لوقلا كلذ نم بات ةنأ ىورف « هریک دعب

 لاجد هنأ كشال نكل هبتشم هرمأو « ةلكشم دايص نبا ةصق ءايلعلا لاق : ىوونلا لاقو « اودبشا مهل ليقو « سانلا

 نبا ىف ناكو . لاجدلا تافصإ هيلا ىحوأ امن ]و « ءىشإ هرمأ ىف هيلا حوب مل لَ ىنلا نأ رهاظلاو « ةلجاجدلا نم

 امأو ثيدحلا « هلتق ىف كل ريخال » ردعل لاق لب ءیشب هرمأ ىف عطقيال مقلب ناك كلذلف . ةلمتحم نئارق دايص

 تقو هتافص نع رخآ امنإ لو ىنلا نآل « هارعد ىلع هيف ةلالد الف ركذ ام رئاس ىلا ملسم هناب وه هناجاجتحا

 قااص هيتأب هنأ » هلوقو هللا لوسر ین دبشتأ , مقل ىنلل هلوق هتصق ىفام ةلمج نمو : لاق نامزلا رخآ هجورخ

 « لاجدلا نوكي نأ هركيال هناو « ءاملا ىلع اشرع ىري هنأ و هلوقو « هبلق ماني الو هنيع مانت هنا , هلوقو « بذاكو
 ريغ هنأب حرصت هيف سيلف هدابجو هجحو همالسإ امأو : لاق « نالا وه نأو هعضومو هدلوم فرعيو هفرعب هناو

 وه دايص نبا نوڪ ديؤيام نايصأ خيرات ىف ینایصالا یمن وبأ جرخأ دقف  رشلاب هل تخم نأ لاتحال « لاجدلا
 « ةبرض نزوب ىاز مث ةلمبمب ةزرع نبا « مال هرخآ ارغصم ةدحومو ةمجعع ليبش قيرط نم قاسف « لاجدلا

 ابيتأن انكف « خسرف ةيدوبيلا نيبو انركسع نيب ناك ناهبصأ انحتتفا امل : لاق هيبأ نع نمحرلا دبع نب ناسح نع

 ىلع هب حتفتسن ىذلا انكسلم لاقف منم ىل اقيدص تلأسف « نوبرضيو نونفزي دوبيلا اذاذ اموی اهتيتأف « ابنم راتمنف

 اذاف « ترظنف ركسعلا لبق نم جهرا اذا سمشلا تملط ابلف » ةادغلا تيلصف حطس ىلع هدنع تبف لخدي برعلا

 یح دعب ملف ةنيدملا لخدف « دايص نبا وه اذاف ترظنف « نویرضیو نونفزپ دوبیلاو ناحر نم ةبق هيلع لجر



 ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا باتک - هد ۳۳۸

 لاق رباج نع حیحم دنسپ دواد وبأ جرخآ دقو « تاقث نوقابلاو هتفرعام ناسح نب نجرلا دبعو : تلق . ةعاسلا
 هنأ مدقتام فعضي اذهو : تلق . تام هنا ليقف هيلع هيبنتلا یضم « نسح دنسبو « ةرحلا موي دایص نبا اندقف و

 نال « نمحرلا دبع نب ناسح ربخ عم اذه رباج ربخ متلب الو ؛ هبجو نع اوفشک و هيلع اولص مهنأو « ةنيدملاب تام

 نكميو ةنس نيعبرأ وحن ةرحلا ةعقوو رمع لتق نيدو « ابخرات ىف مین وبآ هجرخآ اك رمع ةفالخ ىف ناك نابيصأ حتف

 ناببصأ انحتتفا امل هلوق ىف ال باوج نوكيو « ةدملا هذهب نابيصأ حتف دعب ناسح دلاو اهدهاش امنإ ةصقلا نأ ىلع لما

 ۱ نیا اغ رعد نامزو اخف نامز عن الف ؛ دا نبا ةصق تر اپلا ددرتأو اهدهاعتآ ترص : هريدقت افوذحم

 نمو ؛ ناببصأ نم جرخ لاجدلا نا : اعوفرم سيق تذب ةمطاف ثيدح نم طسوالا ىف ىناربطلا جرخأ دقو . دايص
 ىف معن وبأ لاق « ناهبصأ ةيدوهب نم هدنع نكل : سنأ نع حيح دنسب دمحأ هجرخأ نيح نیصح نب نارع تبدح

 لزت مو : لاق دوپیلا ینکسب صتخت تناك انال ةيدوپبلا تيم امنإو « ناببصآ ىرق ةلج نم ةيدوپيلا تناك ناهبصأ خيرات

 ابنم دوبيلل تيقبو نوملسملا اهنكسف « روصاملا نب ىدملا نمز ىف رصم ريمأ دايز نب بويأ اهرصم نأ ىلا كلذ ىلع

 ابلعاف « ناببصأ دوبي نم افا أ نوعبس لاجدلا عبقي ه لاق اعوفرم ةريره ىبأ نع ملسم هجرخأ ام امأو « ةدرفنم ةعطق

 مهنم لاجدلا عيني یذلا ردقلا نأو ؛ دوبي ناببصآ لهأ عيمج دارلا نا ال روكذملا دلبلا ديري « ناهبصأ ةيد وي تناك. .

 تمض اذا هجورخو لاجدلاب قلعتت ثيداحأ « نتفلا باتک و ىف یراخبلا خيش دامح نب ميعن رکذو < افلأ نوعبس

 ریفن نب ریبج قيرط نم هجرخأ ام اهنم « ةمات ةمجرت هل اهنم تمظتنا « نتقلا باتك و رخاوأ ىف هركذ قبسام ىلا

 قوم ناطيش وه امن]و ناسنا وه سيل لاجدلا » اعيمج اولاق « ةرم نب ريثكو دوسالا نب ورمعو ديبع نب حيرشو

 ماع لك هنع هللا كف هروبظ نآ اذاف . هريغ وأ ىنلا ناملس هقثوأ نم ملعي ال « نولا رئازج ضعب ىف ةقلح نيعبسب

 همیقیو هيلع دعقيو ساحن نم ارینم اهربظ ىلع عضيف اعارذ نوعبرأ اهينذأ نيبام ضرع ناتآ هتنآ زرب اذاف . ةقلح
 ءالؤه لملو « لاجدلا وه دايص نبا نوک هعم نكمي ال اذهو : تلق . « ضرألا نئازخ هل نوجرخ نجلا لئابق
 نأ رابحالا بعك قيرط نم اضيأ مین وبأ جرخأو . باتکسلا لهأ بتک ضعب نم كلذ اوقلت تاقث مهتوك عم

 ىف هربسخ لزني ملو لاق « ةنس نوئالث هجرخو هدلوم نيبو لاق « رصم ضرأ نم صوقب همأ هدلت لاجدلا
 ثيدحلا ناف « الطاب نوكي نأ سا اذسم قلخأو . ىهتنا ءايبنالا بتك ضعب ىف وه امن و « ليجنالاو ةاروتلا

 نبا هنوكل فلاخم ةروكذملا ةدملاب هجرخم لبق دلوي هنوكو . لاجدلا هموق رذنأ انيبن لبق ىن لك نأ حيحصلا

 نهاكلا قش دلو نم لاجدلا نأ خرؤملا فيصو نبا ركذو . رحبلا رئازج نم ةريزج ىف اقثوم هنوكل و دايص

 هل لمعي ناطیشاا ناكو « اهدلوأف هابأ تقشع ةينج همأ تناكو هللا هرظنأ هسفن قش وه لب لاقو لاق ؛ روپشلا
 نيب هب عمحج ام برقأو « ىهولا ةياغ ىف اضيأ اذهو « رحبلا رئازج نم ةريزج ىف هسبط ناملس هذخأف بئاجعلا
 دايص نبا ناو « اقوم میت هدهاش ىذلا وه هنيعب لاجدلا نأ لاجدلا وه دايص نبا نوكو میت ثيدح هنمضتام
 ردق ىتلا ةدملا ءىجت نأ ىلا هنيرق عم رتتساف ناببصأ ىلا هجوت نأ ىلا ةدملا كلت ىف لاجدلا ةروص ىف ىدبت ناطيش
 نع رباج ثيدح ىلع رصتقاف حيجرتلا كلسم ىراخبلا كلس كلذ ىف رمالا سابتلا ةدشلو « ايف هجورخ ىلاعت هللا
 كلذك سيلز دره بيرغ هنأ میضعب موت دقو « يت ةصق ىف سيق تذب ةمطاف ثيدح جرخم مو « دايص نبا ىف رم
 نعیمشلا رماع ةياور نم دمحأ هجرخأف ةريره وبأ امأ ؛ رباجو ةشئاعو ةريره وبأ سيق تنب ةمطاف عم هاور دقف



 ۳۳۹ ۱ ۷۳۵۵-۷۳۵۹ ثيدحلا
 « ةمطاف نع یمشلا ةیاور بقع هجام ناو | رصتخجم دواد وبأ او ۰ هل رطب هبا نع ةرب ره نأ نإ زرا

 ىلع 2 ىذلا ىوتسا » لاق ةراره نأ نع ا هجو نم لعب ۳ هج خاو 3 هرک ذو زرحا تبقاف : یمشلا لاق

 هسفو كثددحلا ركذف ۳ یثدح امي سانلا ثلح ماب لاقف كسلا ةر او ق 3 یآ ۶ 5 مب« ید لاو رذلا

 ۴ اباطو کم الإ نيتاه ىدق ضرألا نأطال « هو تب دا 6 ةس ومطم هبلسع یدحاو دود هب رحم دحأ اذان »

 ةشئاع لع دبشأ ۳ لاقف در نا مساقلا تيفل 9 « لاق ىعثلا نع ةروكذا ا ةياورلا ۵ وم ةشئاع ثر لح امأو

 نع ةيلس ىبأ ةياور نم نسمح دادس دواد وبأ هجرخأف رباج ثر دح امأو ¢ سرق تاب ةمطاف ك:ثدح 6 ىنلث دح

 مط تعفرف میعامط د هتف رحبلا ف نوريسي سانأ ان هنأ املا ىلع موي تاذ هِي هللا لوسر لاق : لاق رباج ۱

 دېش اراج نأ هفو 2 ناس لخت نع مطاوس هفو ثيدحلا ركذف ,ةساسجلا مت قلف رجلا نودیر اوجرفل ةريزج

 : لاق ةئيدملا لخد هناف : تلق « ملسأ نإو : لاق لس هناف : تلق« تام نإو لاق تام دق هنا تلقف « دايص نبا هنأ

 یانی ال كاذ ذإ ةا نم روظ ام نوكي نأ زوج هنأ و سیلم هرمآ نأ لا ةراشإ راج مالک قو 3 ةنيدملا لخد نإو

 نبا نأ رأس رشع فاح سال هرذ نأ ثددح نم نحأ جرخأ دقو « نامزلا رخآ قف هج ورخ دعب هئم عقوتام

 هو دوعسم نا ثيدحح نمو حی هدنسو « وه سيل هنأ ةدحاو فلحأ نأ نم “لا بحأ « لاجدلا وه دابص

 «٠ نظلا ىلع بلغي ام فلحلا زاوج كيدحلا ىفو ۽ معأ هللاو ىناربطلا هجرخآ تارم رشع لدب « اعبس » لاق نكل

 بلغو الام صخش دنع هل نأ هفرعي ینلا هيبأ طخ دجو نم نأ مهعبت نمو ةيعفاشلا دنع اهيلع قفتملا هروص نمو
 هنم كلذ ضيق قحتسي هنأ تيلا ىلع فاع نأ نيملا هيلع تبجوتو « هيلاط اذا هل نا هقدص هنظ ىلع

 لي یبلا ريخأ دقو اهريسفتو ةالدلا ىمم نيكو « لئالدلاب فرمت ىتلا ماكحألا ستا - ٤

 ار. ىلا لئسو هَر اريخ فرذ لافثم "لمعي نف ) ىلاعت هلوق ىلع دف رجلا نع لثس مث ءاهريغو لیلا رم

 أب رر ابع یا لدتساف ¢ بلا هلو یبنلا قدام ىلع لكأو هم رها الو "هل ۷۷ 1 لاقف بضلا نع 2

 ما رحب سبل

 يضر ةريره ىبأ نع » نامملا ماص نأ نع لس نب ردبز نع "كلام ین دح "لیعمم| ازم - ۱
 ىدقا امأف . رزو لجر ىلءو ءرتس لجرو« ”جأ لجرا : ةثالثا *لیلنا : لاق لی لا لوسر نآ هنع هلا

 ةضورلاو جرلا كلذ اهلیط ىف تباصآ اف . ةضوَر وأ جرم ىف لاطأف هللا لیبس ىف اهطبر لحرف رجأهل

 اپنا ولو « 4 تانسح اهئاورأو اهراثآ تناك نيفرش وأ افرمش 'تنتساف املیط تمطق ام أولو « تانسح هل ناك
 ۱ ۳۹ت و ۱ ۱ يو 1, 8
 امعبر لجرو . رجأ لجرلا كافل یهو « هل تانس- كلذ ناک هب یقسا نأ درب لو هنم تبرشف رهن ث رم

 : : ر #4 ١ ۱ ا ا ا
 كاد ىلع ی ءایرو رخ اهلعبر لرو < رقم هل یه ًاهرورظ الو اهساقر ىف لل "قح سا )و امت و اينَدن

 لاقثم "لمعي نف) ةمماجلا ةذافلا ةيآلا هذه الإ امف "لع ها لزأ ام .لاق رجلا نع لب هلا لوسر لثسو . رزو

 ىرابلا عض م ٩۳ ج ٤ -م



 E ۱ رقورد هلام ای نمو ر ار درد

 رثلأس ةأرما نأ ةثئاع نع » ممأ نم ةيفص ن ررصنم نع ةنبيع نأ انثدح یی او - ۷

 نمحرلا دبد نب روصنماندح ىرسمولا ئريقلا املس نب ”ليضفلا انثدح ةبقع نا وه دع انث دح . ع مو یی

 ؟ هنم لنتفت نيك ضیا نع ست یبنا تلأس ةأرما نأ امنع هللا یضر ةثئاع نع » یمآ ىنتثدح ةبيش نا

 ىضوت : هب بتلا لاف ؟ هللا لوسراي اهبًاضونأ فيك : تلاق ٠ اهب نیئضوتف ةكسم ةص'رفر ”نيذخأت : لاق

 ديرب ىذلا تفررعف : ةشااع تلاق . ام نيئضون : ليك بلا لاق ؟ هللا لوسراي اہ اضوتآ فيك : تااق

 «ابتامف ىلإ اهب ذغ « هب هللا لوسر

 نبا نع» ريج نب رفیعس نع _رشب ىأ ن نع ةناوع وبأ ان دح "لیهاسا "نب یموم او - ۸

 ۰ اعذف اا ًاطفأو امس مللي «ینلا ىلإ تدا نت نب ثراحملا تاب دیفح أ نأ 0

 الو هتدئام ىلع ناک أ ام مارح "نك ولو « “رمل رتذتنلاك غیا نیکرف « هتدلام لع نکات هلل

 کا

 نب هاطع ىنربخأ بارش نبا نه ”سنوي ىنربخأ ربو نا انثدح حلاص نب دمحأ او - ۹

 ان دجسم "لزتمیل وأ  انأ زتميلف الصب وأ امو لك نم : هب "ىلا لاق : لاق هللا دبع نب رباج نع »مار ٠

 احمر اه دجوف « لوقب نم تا رفقا هيف ًاقبط ىنعي ؛ بهذ نيا لاق ردبب كا هنإو . هتیب ىف دمو

 اهلك أ "هرک آرام «هعم ناك هباحسأ ضمب ىلإ اهوبرقف« اهوپرق : لاقف لوقبلا نم ایفا ربخأف امنع لأسف

 ركذي ملو . « تارفُ هيف رردقب » بهو نبا نع ریذع نبا لاقو . « ىجانت ال نم یجانآ یناف لک: لاق

 ثيدحلا ىف وأ ىرهثزلا ولوق نم وه ىردأ الف « ردنلا ةصقر سنوي نع ناوفص وبأو ثملا

 رع نربخأ ةيبأ نع ىلأ انثدح الاق یهو ی انثدح مارا نب دس ن هللا دبع شرج - ۰

 اهرمأ « ءىش ىف ”هتماكنف علي هلا لوسر تنا راصنألا نم هما نأ را ممطم نب ريبج بأ نأ » ريبج نب

 ”مهاربإ نع ىديجلا داز . « ركب ابأ ىتئاف ینیدجت مل نإ : لاق ؟ لدجآ | نإ هللا لوسرای تيأرأ : تلاقف « رمأب

 « توم ا ىنعتاهنأك » دعس نبا

 ليلدلاو « دارفإلاب « ليلدلاب ١ ىنيمشكلا ةياور ىفو « شکل اذك (لئالدلاب فرعت ىتلا ماکحالا باب ) هلوق

 قيرطلا ىلا ام ناكم دصاق دشرأ نم ةغللا ىف هلصأو « لولدلا دوجوب لا هب معلا نم مزلیو بولطملا ىلا دشريام



 ۳۳ ۰۷۲۵۱-۷۴۹۰ ثيدحلا

 «ىلعأ حتفلاو مضلا یکحو اهرسكو لادلا حتف ةلالدلا ىف زوي ( اهريسفتو ةلالدلا ىنعم فيكو ) هلوق ۰ هيلا لصوملا

 ليلد مكح تحت لخاد صاخ صن هيف دري مل ىذلا صاخلا ءىثلا مح نأ ىلا داشرإلا عرشلا فرع ىف اهب دارملاو

 ىلاو هب سأ ام ةيفيك رومأملا ملعت وهو اهنيدبت هب دارااف « اهريسفت » امأو « ةلالدلا ىنعم اذبف مومعلا قيرطب رخآ

 ٠ لي ىنلا نع تبث ام ذخویام وهو دوم#لا ىأرلا نايب ةمجرتلا نم دافتسيو « بابلا ثيداحأ ىناث ىف ةراشالا كلذ

 رهاظلا ىلع دوا جرخو طابنتسالا كلذ ىف جردنيف « ةراشإلا قيرطبو صيصنتلا قيرطب هلاعفأو هلاوقأ نم

 نفل ىلاعت هلوق نأ هدارمو بابلا ثيداحأ لوأ ىلا شب ( خلا ليخلا سا نع لب ىنلا رخآ دقو) هلوق . ضحلا

 لاوحأو ليخلا ءانتقا مكح نيب امل عي هنأو « هلمع ىفو لماعلا ىف ماع ةزوسلا رخآ ىلا €( ہر اريخ ةرذ لاقثم لمعي

 . ةيالا نم دافتسي ىذلا مومعلا ىف جردتم اهريغ مكحو ليخلا محو اہکح نأ ىلا راشأ « را نع لئسو اهینتقم

 زاوجلا ديفي هنأو مقلب هريرقت كح نايب هدارمو « بابلا ثيداحأ ثلاث ىلا ريشي ( خلا بضلا نع لئسو ) لوق
 ليخلا » ةريره ىبأ ثيدح : لوألا ثيدحلا « ثيداحأ ةسمخ هيف ركذ مث كلذ ريغ ىلا هفرصت ةنيرق دجوت نأ ىلا

 رضي نأ نكمي كلذ نع لئاسلا مساو لپ ىنلا ىأ ( لئسو ) هلوق « « دابجلا باتك » ىف هحرش یضم دقو « ةثالثل

 تمدق » هظفلو املا هحمصو « ريسفتلا ىف ىناسنلا دنع كلذ ىف هثيدحو « ىميقلا فنحألا مع ةيواعم نب ةعصعصب

 اهريغ عمسأ ال نأ ىلابأ ام لاق - ةروسلا رخآ ىلإ هرب ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نم لوقي هتعمسف مب ىنلا ىلع

 دنع هيلع هيبذتلا مدقت رظن هيفو « سايقلا تابثإ ىف ةجح ثيدحلا اذه نأ بلبم ا نع لاطب نبا کحو « یسح یسح

 اذک ( ىع انثدح ) هلوق : ىناشلا ثيدحلا . هستمآ مب ىنلا ملعت باب ىف هيلا ترشآو « دابجلا باتک » ىف هحرش

 باتک » ىف ةراشإلا هيلا تمدقتو « یخابلا ىموم نبا هنا ىضتقي _.ركسلا نبا عيفصو « بوسذم ريغ رذ ی

 ىف ( نمحرلا دبع نب روصنم نع ) هلو . ىدنكيبلا رفعج نبا هنأب قييبلاك هعبت نمو ىذابالكلا مزجو « ةرابطلا

 «نمحرلا دبع» و ىديجلا قيرط نم جرختسلا ىف يعن ىبأ دنع وهو روصنم انثدح نايفس نع هدنسم ىف ىديملا ةياور

 ىف مدقت اک ىجحلا ىردبعلا رادلا دبع نب ةحلط ىبأ نب ةحلط نب ثراحلا نب ةحاط نبا وه روكذاا روصنم دلاو

 همأ مسا ن دم و دع وه امنإ ةبيشو « ةبيش نب نمحرلا دبع نب روصنم » انه عقوو « ضیا باتك د

 بارع] ال روصنم بارع] برعيو فا الاب ةييش نبا بتكيف اذه ىلعو « ىجحلا ةحلط یآ نب نامهثع نب ةبيش تذب ةيفص

 نم ركذ اذك ( لمي ینا تاأس ةأرما نأ ) هلوق ۰ ةبح اهبالو ةيفصلو انه ىنامركلا كلذ نطفت دقو نمحرلا دبع

 ىكحو ؛ ىذابالكلا هب مزج امف هللا دبع ابأ ىنكي ىنابيشلا وه ةخيش ةبقع نب دمو « ىناثلا دنسلا ىلا لوحت مث هلوأ نتملا

 نب بروقعي ىراخبلا عم هنع یور هنأب بقعتو « روپشااب سيل متاح وبأ لاق « فوك وهو رفعج ۳ هنأ ىرملا
 وبف : تلق . ةرشع سمخ ةنس تام نابح نبا لاق امههريغو ىدع ناو نيطم هقثوو نورخآو بيرك وبأو نايفس

 مدقت «رخآ اعضوم هل نأب بقعتم هنكل ىذابالكلا ركذ اف عضوملا, اذه یوس هدنع هلام ىراخبلا خویش ءامدق نم
 قاس هنكلو الالقتسا اًميش هل جرخأ اف « عباتم هدنع ةثالثلا ثيداحالا ىف هلو « عيسيرملا ةوزغ ىف رخآ و ةا ىف

 تنب ءامسأ ةلئاسلا ةأرملا مسا نأ كانه مدقتو « ةرابطلا ىف مدقتف هيف ةنييع نبا ظفل امأو « هظفل ىلع انه نجلا

 مهفت مل : لاطب نبا لاق « هحرش رئاس عم مدقت اک كلذ ريغ اهبأ مسا ليقو « مال مث نيتحوتفم فاكو ةمجعمب لكش

 «یذالاو مدلا ركذب_نرتقا اذا أضوت ىمسي ةصرفلاب مدلا عينت نأ فرعت نكت مل امنآل مس ىنلا ضرغ ةلئاسلا
3 

۳ 



 هلصاحو « كلذ نم الع خام ةأرملل تنیبف هضرغ ةشاع تمبغف ؛ هركذ نم ىحتسإ ام هنوكل كلذ هل لبق امو

 حضتت مل اب لمجا لرصالا 26 ف”رع دقو « ةكاردإ ىف ماهفاألا فاتختو نا هناب ىلع فقوب لمجلا نأ

 حاکسشلا ةدقع هديب ىذلا وفعي وأ لثم بكرملا قو « ضيحلاو ربطلا هلاتحال ءرقلاك درفلا ظفالا ىف عقيو هتلالد

 لكل هتيحالصل لم وه ليقف ( مايصلا يلع بتک ال لثم ةيعرشلا ءامساألا درفملا نعو « ىلولاو جوزلا هلاتحال

 ةلثاسال هنايب عقو هناف « ىضوت ه هلرق ىف بالا ثيدح هوغو( نامر ريش اإل ا ىلاعت هلو قب نيب هنكل و موص

 (ديفح مأ ) هلوق ۰ سابع نبا ثيدح : كااثلا ثيدحلا . معأ هللاو كلذ ىلع 9 اع هللا ىضر ةشاع هتمبف اع

 سابع نبا ةلاخ ىهو « نینملا مأ ةنوميم تخأ ةيلالما ةمراحلا تذب رفصم یازب ةليزه اما رفصم ءافو ةلمبع
 أد ) هلوق . ىرخأ فلآلا دعبو ةدحواا فيفختو ماللا مضي ةبابل امم لكمأ یمار « ديلولا نب دلاخ ةلاخو

 فاقب (نهل رذقتملاك ) هلوق ٠ دارفإلاب ییمشکلا ةياور ىف عقوو « بض عمج ةدحوملا دیدشتو ةمجملا داضلا مضب

 «ةمعطالا باتك ١ ىف ىفوتسم ثددحلا اذه حرش مدقتو «نلكأ امو هلوق ىف اذكو « هل و ىعمشكلا باور ىف ةمجعمو

 فا الا ةدايزب « دقعيل وأ د ىنرمشكلا ةياور ىف( دعقيلو) هلو . لصبلاو م وثلا لكأ ىف رباج ثيدح : عبارلا ثيدحلا

 . ىلا اهوبرقف ) لوق ۰ روكذملا ثيدحلا دنسب لوصرم وه ( اقبط ىنعي بهو نبا لات رد نأ ) هلوق ٠ هلوأ ىف

 ' هلع ىنكف هظنحي مل ىوارلا نأكف « بويأ یال اهوب رق »رب هظفل نال ینعلاب لوقنم وه ( هعم ناك هباآ ضعب

 « نا شم لاد لوقب نأ ةرابعلا قن نال « تافتلا هيفف هنبع قم ىنلا نوکی ال نأ ريدقت ىلعو « كلذب

 فو تزبأ ونآ وه هرک ا هرك هآر الف ) هلوق . « هعم ناك » هدعب هلوق ىوارلا مالک نم هنأ ديؤيو

 ا ريدقتلا نوكي ن أ لمتعو .ابکآ هرک « هيلا ابیرقتب أو ابکآ نم عنتما هآر الف » هریدقت فذح

 ( ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف كل ناك دقل لاعت هلوق مومعب لدتسا بویآ وبأ ناکو « ابلكأ هرك اهنم لكأي

 هجو مللي ىنلا هل نیبف هب یمأت لوقبلا كلت لكأ نم متلي ىنلا عشتما اسلف » هلاعفأ عيمج ىف هتمباتم ةيعورشم ىلع

 حرش ىف مدقت اک بويأ ىنأ ثيدح نم هل ةباور ىف لسم دنع عقوو « ىجانت ال نم ىجانأ ىنإ : لاقف هصيصخت

 ىنإ ةيزخ نبا دنعو « ىحاص ىذوأ نأ فاخأ نإ « ةعحلا باتك » لبق « ةالصلا باتك , رخاوأ ىف ثيدحلا اذه

 ىلاف م هلوق اذکو « 0| اوج لع صن + اهوب ق » هلوق لاطب نبا لاق « مرحم سیل و هللا ةكئالم نم یحتسا

 لَو ناك نمي دارطا نال ءرظن هیفو رشبلا ىلع كلملا ليضفت ىلع هب لدتساو هت رکذام هتاکتتو : تلق . خلا« یجانآ

 لیربج ةيلضفأ ىلع لدي لیلد دوجو نم مزاب الو « ليربج رثكالا بلغالا ىف وهو یحولاب هيلع لزني نم هیجانی

 لوضفت رم مزلي الو « اين ناک نإ امس الو « بوی یبا نم لضفأ وه نم لضفأ نوکی نأ بويأ نأ لثم ىلع
 ريفع نب ريثك نب ديعس وه ( ريفع نبا لاتو ( هلوق . سذجلا عيمج ىلع سنا عيمج ليضفت ضع ىلع دارف الا ضعب

 هقاسو هيلا ترشآ ینلا ناکلا ىف هل هثيدحتب حرص دقو » ىراخبلا خویش نم وه, دج بس رفصم هافو ةلمبع

 اقلعم هنم افرط ناوفص أو ثيللا نع كانه دازو « هنم ةعطق انه هقاس یذلا حاص نب دمحأ نع قاسو « هظفا ىلع

 نب دعس نب ميهاربأ نإ بوقعي هع مسا ( ىمعو یآ انثدح ) هلوق : سماخلا ثيدحلا . امبلصو نم كانه تركذو

 .درفنا « دعس هيخأ نم رغصأ ناكو نيتئامو نام ةنس بوقعب تامىطايمدلا لاق « فوع نب نمحرلا دبع نب مهاربا

 نأ هاضتقمو « بوقعيل هرخأ هلوق ىف ريمضلا نأ همالك له نم ضءب نظو « یهتزا هيخأ ىلع اقفتا و ىراخبلا هب



 r ۷۲۹۳ - ۷۲۹٦۰ ثيدحلا

 امن ريمضلاو , طقاس ضارتءالاو « نظ اک سيلو هفالخ عقاولا نأب ضرتعا مث « دعسل جرختلا ىلع اقفتا نوكي
 هلوق ۰ الوآ هنع ثدحلا بوقعيل ال ديعس وهو روكذم برق هلوق ىف ريمضلاو « بوقعي هيلع قفتملاو دعسل وه
 مس مل اهتأو ثيدحلا حرش قيدصلا بقانم ىف مدقت ( ةأرما نأ ) هلوق ۰ كلذ امهنم لك لاق ىأ ( ىبأ انثدح الاق )
 ىنعت اهنأك , هلوق وه ديزملاو « هلك ناو هلبق ىذلا دنسلاب ديري ( خلا دعس نب ميهاربا نع ىديملا انل داز ) هلوق
 هقاسو ء دعس نب میها رب انثدح الاق هللا دبع نب دمحو ىديملا انثدح و ظفلب قیدصلا بقانم ىف یضم دقو « توم ا
 ءانل لاق هب قحتاو « یل دازو « نداز اذک و ءانل دازو « انداز لاق اذا هنأ هنم دافتسیو « ةدايزلا هیفو هماعب
 لعو ةزاجإلا ىف اهزيجتسيال هنال اعامس هنع كلذ لمح هنأ ىلا ةبسفلاب انثدح : هلوقك وهف ؛ اههشأ امو « ل لاقو
 ناك هنأ لاتحا عفديال كلذو « انثدح . انداز : مضوم ىف هل دجو دقو « ميمعتلا نم لئاقلا مالك هب رعشرام درلا
 ناف » اهوق رهاظب اس ىنلا لدتسا : لاطب نبا لاق « انثدح : زيجتسي الو ءانل لاق : لوقب نأ ةزاجالا ىف زيجتسي
 ام قطنت مل نإو كلذ تءهفأ ةلاح الاب نرتقا هنأكو لاق ء ركب ىنأ نايتإب اهرمأف تولا تدارآ امن «كدجأ مل
 ,كدجأ : ناف ۲ اف وق نکل ¢ توللا ىنعت ۹ 8 امو یا انه ةروكذملا قيرطلا ىف ةراشإلا تعقو كلذ ىلإو : تاق

 لدي اذه مبضعب لوقو  مومعلا كلذل قباطم ركب ىنأ ىلع اهل هتلالدو ؛ توملا لاحو ةايحلا لاح نم ىننلا ف معأ
 ناب رمع مزج ضراعي الو « حيرصتلا ال ةراشإلا قیرطب نكل حر لم ىنلا دعب ةفيلخلا وه ركب اأ نأ ىلع
 ةمح رال ثيدحلا اذه ةيسائم ىنامركلا لاق . لعأ هّلا و احب رص كإذ ىلع صنلا 1 هدأ رم نال فاختسإ ّ 2 ىذلا 7

 . ةممركلا ةحئارلاب ىذأتب كلملا نأ ىلع هب لدتسي هنال هلبق ىذلا ثيدحلا ةبسانمو « ركب ىبأ ةفالخ ىلع هب لدتسي هنأ ٠
 کح اذیف « مدآ ونب هنم ىذأتي ام ىذأتت كاللا ناف , ثيدحلا قرط ضعب ىف لاق هنال رظن الا اذه ىف : تاق
 یذلاو « اذه فالغ ميقتسم رکس یآ 2 الو ى لاق ىذلاف 3 لالدتسال اب فرح < 3 ةحرتلاو صنالاب فرعا

 هلاق ام برقأ ىسأتلا مومع ةبج نم ب ىنلا عانتماب موثلا لكأ ةيهارك ىلع بويأ أ لالدتسا نم هيلا ترشآ

 ی نع باتكسلا لهأ اولأسنال 1 هلل ىنلا رلوت ا 2 ۳۵

 تام" هب واعم مس » نوح را ردبع ن "درج ترآ ىرهازلا نو تی ريغ نالا وبأ لاقو - ۱

 نع نوئدح نيذلا نيثدحلا مالژ» رقدصأ نم ناك نإ : لاقف رابحالا بیک رکذو ةنيدملاب شيرق نم اطهر
 « بذکسا هيلع وابتل - كلذ عم - انك لاو « باتکلا لهأ

  hwل ۰ 9 4 ً-
 نع ريثك ىبأ نب ېحم نع ك رابلا نب ىلع اذ ربخا رغ نب "نامع انث دح راشب نب رع یر — طل

 لهأل ةيبرعلاب اهاورمفيو ةينارمعلاب ةاروتلا نوء رقي باذکسا لما ناک : لاق ةربره ىبأ نع 2 1 ىبأ

 انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ ) اولوتو مویذک- الو باتكسا لهأ اوقدصتال : اج هللا لوسر لاقف « مالسإلا
 «ةيألا ( ميلا لزا امو

 نأ » للا دبع نب ها دبع نع ر بامش نبا ان ربا مهار انثدح لباس "نب یموم ازم - ۳ 3 1 ۳ ۱ ۳



٩٦ êةنسلاو باتکسلاب ماصتعالا باتك -  

 لا ل وسر ىلع لزنأ ىذلا مباتكو ى نع باتكلا "نما ن ولأ فک: لاق امهمع ”ّنلا ی ر سارع نبا

 556 رب ۰. ما و و 9 2 ما 1
 اوبتک و « هو ریغو نا باتک اول در باثكلا لها نأ مدح دقو « بشي )اضع هنوء رقت « ثدحأ لي

 لاو ال « مېنص نع لب 01 مكءاجام ماهمي ال « الولق ان هب اورتشيل هللا دنع نع وه اولاقو باتكسلا مهيدبأب

 « مكيلع لزنأ ىذلا نع کنی الجر مهنم انيأرام

 يأ ناو دحأ هجرخأ ثيدح ظفل ةجرتلا هذه ( ءىش نع باتكلا له اولأست ال ىنلا لوق باب ) هلوق

 بضفف هيلع هأرقف ۰ باتکلا لهأ ضءب نم هباصأ باتكب متلي ىلا أ رع 1 1 ثيدح نم رازبلاو ةبيش

 ىذلاو « هب اوقدصتف لطابب وأ هب اوبذكتف قح هر 2 ال ‹ ةيقن ءاضيب ام . كنج دقل : لاقو

 اضيأ رازبلا جرخأو افعض دلاجب ىف نأ الإ نوقثوم هلاجرو « ىنعبتي نأ الإ هعسو ام ایح ناك یمومنآ ول هديب یسفن

 لهأ اولأست ال زب هللا لوسر لاقف ةاروتلا نرم ةفيحص خسن رع نأ ه ىراصنالا تباث نب هللا دبع قيرط نم

 كثيدحلا نم 0 دمشیام دورول ةمجرتلا ىف هلمعتساو « فيعض وهو ىعجلا راج هدنس ىفو « ءىش نع باتكلا

 م ودبي نل مينإف باتكلا لهأ اولأستال هللا دبع لاق ه لاق ریهظ نب ثيرحح قيرط نم قازرلا دبع جرخأو « حيحصلا

 اولأست ال  ظفاب هجولا اذه نم ىروثلا نايفس هجرخأو « لطابب اوةدصت وأ قع اوبذكتف مبسفنأ اولضأ دقو

 :اف ءىش نع باتكلا لهأ

 رظنلا ىف صن هيف دجو» مل اذاف هسفنب فتکم انعرش نآل ءهيف صن الاع مهاؤس ىف وه ١1| ىنا اذه : بلباا نعأ

 ممالا نع راسبخالاو انعرشل ةقدصاا رابخالا نع مهاؤس ىبنلا ىف لدي الو « ماوس نع ین لالدتسالاو

 نع وه اإ ىهنلاو « منم نمآ نم هب دارالاف  كلبت نم کلا نوءرقب نيذلا لأ اف  یامت هلوق امأو « ةفلاسلا

 كلذ هبشآ امو ةيدمحلا ةلاسرلاو ديحوتلاب 7 اب صتخي رمالا نوكي نأ لمتعو « مهنه نەۋ مل نم لاوم

 امإف هخويش نم ناملا وبأو « انثدح ةغيصإ هرآ لو عيبا دنع اذک ( ناملا وبأ لاقو) هلوق « كلذ ىوس اع ىهلاو

 هتاف ام نوكي نأ لمتع و «افوقوم ارثأ هن وكل انثدح هلوقب حیرمهتلا كرت و نأ امو ةرک اذم هنع هذخآ نوکی نآ

 لاطب نبا لاق « نسح هدنسو « لطاس اوقددت وأ قع اوبذکت نآ اولط دقو موده نا مهل

 نمو « ناعلا دا اح « لاق ىراخيلا , نع یسل ايطلا سابعاا نب هللأ دمع نع هج رخأ ىليعامسالا تدجو 2 6 هع ارس

 ىراخبلل ريغصلا خيراتلا ىف هتدجو مث 6 یناثلا لاعح الا حجرتو هل عومسم هنأ رهظف هرک ذف مي ع وبأ ةجرخأ هجولا اذه

 فذحو ةيواعم عم هنأ ىأ « ةيواعم عم“ و E يعل مل ناملا وبأ انثدح : لاق

 هلوق ۰ هتفالخ ىف جح ا ىح « ا « 9 مهنییعت ىلع فق ۸ ( شيرق نم اطهر ) هلوق ٠ |ريثك مش هنأ

 هلوق .ةدک ولا ماللا ةدايزب « قدصا نم « ىرخأ ةياور ىف عقوو« ةليقثلا نم هغو نإ ( قدصأ نم ناك نإ )

 اذهب ناملا ىبأ نع تايرهزلا ىف ىلهذلا ةياور قو « فحصلاو ةاروتلا لمشيف ميدقلا ىأ ( باتکلا لهأ نع نوئدحي )

 ضعب عقب ىأ « بذكلا هيلع ه هلوقو « ربتخن ىأ ةدحوم مث نونب ( ولبنل ) لوق « ةانثم ةدايزب « نوثدحتي , دنسلا

 عقوف هلبق نم لدب روكذملا بعک قح ىف سابع نا لوق وح اذهو نیل نبا لاق « هب انریخام فالخت هنع انرخام

 ف رظن نم اذک و 3 مع ثدع ناکف لسأو باتکساا لهأ نم نك نم بعک دادنآ : نیئدحاب دارلاو لاق « بذكلا ى

 لاقو « هاقوتي اب فرعأو ةريصب مهنم دشأ ناك ابعك نأ الا بعك لثم اوناک مبلعلو : لة : اف اس ثدخ مهبتك



 ۳۳۵ ۷۳۰۱-۷۳۹6 ثيدحلا

 ريمضلا هريغ لاقو « اباذك ناك هنأ درب مو هب سخي امف انايحأ ءیطخم هنأ ةيواعم دار  تاقتلا باتک » ىف نابح نبا
 حصي ضايع لاقو «هوفرحو هولدب مهن وكل بذكلا مهباتك ىف عقب امناو  بعکل ال باتكلل « هيلع ولشل ١ هلوق ىف

 بذكلا ىمسم ىف طرتشيال ذإ هدمعتیو بذكلا دصقب مل ناو « هثيدح ىلعو بمک ىلع هد وع حصیو باتكلا ىلع هدوع

 نأ ىنمملا ىزوجلا نبا لاقو « بذكلاب بمکل خیرجت هيف سياو « هياع وهام فالخم ءیشلا نع رابخالا وه لب دمعتلا
 , رابحألا رابخأ نم بعك ناك دقف الإو بذكلا دمعتي هنأ ال ابذک نوكي باتكلا لهأ نع بعك هب ريض ىذلا ضعب
 «یریلا عالكلا ىذ ليقو « نيعر ىذ لآ نم سيق نب وربع نبا ةلمبم اهدعب ةانثملا رسکب عتام نب بعك وهو
 یح مهتکب املاع ايدوم ناکو الجر و ىنلا ةامح ىف ناک , قحا اأ ىنكي هبسن و هدج مما ىف كلذ ريغ لبقو

 دبع ىف ملسأ هنا ليقو « ركب ىلأ ةفالخ ىف ليقو « ربع دبع ىف همالس] ناک و « رابحالا بعكو سا بعك هل لاقي ناک

 نم هدنم نبا هدنسأو « زيزعلا دبع نب ديعس نع ربسم وبأ هلاق ىناثلاو «ربشأ لوالاو « هترجه ترخأتو تلي ىنلا

 ىلا امنكسف ماشلا ىلا نامع ةفالخ ىف لوح مث ؛ ربع ةفالخ ىف مورلا ازغو ةنيدملا نكسو ىنال وخلا سي ردا أ قيرط

 ءادردلا یال هوركذ دعس نبا لاق « رثکآ لوآلاو نيثالثو عب رأ وأ ثالث وأ نيتنثا ةنس ناثع ةفالخىف صمع تام نأ

 ةي واعم لاق : لاق ریفن نب ريج نب نجرلا دبع قيرط نم دعس نبا جرخأو « اریثک املعل ةيريخا نبا دنع نإ : لاقف
 ىنأ نب نامع نب دمع خيرات ینو « نيطرفمل هيف انك نو راحبلاك لعل هدنع ناك نا  ءاملعلا دحأ رابح الا بعكنإ الأ "

 نأ لبق بعك هب ىنريخأ دق الإ ايش ىناطلس ىف تبصآ ام : لاق ريبرلا نب هللا دبع نأ بئذ ىبأ نبا قيرط نم ةبیش

 ةيناربعلاب ةاروتلا نوؤرقي باتكلا لهأ ناك) لوق « ةريره بأ ثيدح : لوألا ثيدحلا «نیئیدح هيف ركذ م عقب
 نكل دوهبلا باتکسلا لهأب دارااف اذه ىلعو « ةرقبلا ةروس ريسفت ىف نتلاو دنسلا اذهب مدقت ( ةيبرعلاب اهنورسفيو

 لكن هناف ةجرتلا ثيدح ضراعال اذه ( م وبذکت الو باتكلا لهأ اوةدصتال ( هلوق ؛ یراهلا لوانتيف ماع محلا

 دقت دقو « باب بانكلا لهأ أدب اذا اد ىلع ىناثلا لمحيف « بيذك لاو قيدصتلا نع یمن اذهو لاؤسلا نع
 دعس نبا وه ( ميهاربا انثدح ) هلوق . ىناثلا ثيدحلا . ةرقبلا ةروس ريسف#ت ىف بيذكتلاو قردصتلا نع ىهنلا هيج وة
 « تادابشلا باتك , یف هح رش مدقت ( ءىث نع باتکلا لهأ نولأست فيك ) هلوق . ابیرق روكذملا ميهاربا نبا

 هلوسر ىلع لزنأ ىذلا عباتکو ) لوق ۰« مهتك نع » ةبيش یآ نبا دنع سابع نبا نع ةمركع ةياور ىف عقوو
 ثدحأ هللا باتك 1 دنعو  ةمرکع ةياور ىف عقوو « بتکلا تدح , ظفلب مدقتو انه ارصتخم عقو اذك (ثدحأ

 مدقتام ليلدب ةادالا فوذح ماهفتسا . ها « E » هلوقو یارو ثدحأ هيجوت مدقتو « هاب ادبع بتكلا

 ةلعافلا نزوب هلوأ مضب « مهتلءاسم نع » ىنييمشكلا ةياور ىف « مجلس ند و هلوقو « ابن ال وأ ,تادارشاا ىف

 فالتخالا ةيهارك بسا - 5

 ولا نارغ بأ نع ميطُم نأ ن مالس نع ىدهم "نب نمحرلا دبع انربخأ قاحسإ شرم - 4

 تفلتخا اذاف « كبرلق تفاعلا ام نآرقلا اورق : يلي فا لوسر لاق :لاق ىل هللا درع ن بادنج نع »
 امأللس نهرا دبع عمم هللا دبع 0 لاو 4 6 ۶ اوموقف



٩٩ Aر :..تسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك -  

 نب بدنج نع , يفوت نارمع وبأ انثدح ماه انثدح دمصلا دبع انربخا قاحسإ اش - ۰

 وبأ لاق .۰ هنع اوموقف مقلتخا اذاف « مكبولق هيلع تقاحثا ام نآرقلا اومرقا : لاق إب للا لوسر نأ هللا دبع
 1 : ےل ۳ 0 ع. ۳

 لَو ینا نع باذنج نع نر و 1۳ تي نوراه نب ديزي ا

 لإ م * ۴

 بتكأ" 5 000 رو تيا قول لرد ا لاق سابع نبا نع »

 فلتخاو ٠ هللا باتک انس ؛نآرقلا مك”ددعو « مجولا * هباغ هب یبلا نإ : ربع لاق « ءادعب اوُأضت نل اباتك کل

 مهو 6 هذمب اوت نإ اباتك لب لا لوعر مك بكي ۰ اوبرق : لوقب نم مهنف ¢ او.صتخاو تيبلا لهأ

۰ 
2 

 ناكف : هلا دیبع لاق . ىنع اوموق : لاق ب "ینلا دنع فالتخالاو غلا اورثک أ الف . رع لاق ام لوقی نم

 نم « بادكسلا كلذ مل بنكي نأ نيبو يلهب هلا لوسر نيب لاحام ةيزرلا لك ةيزازا نإ : لوقي سابع نبا :٠
 « مهطغاو مهنالتخا

 هه تطقسو كلذ نه م أ وأ ةيعرشأا ماكحالا ق ىلا فالخلا معلو ) فاللتشالا ةيهارك باب ) هلوق

 بدنا | نآ قلا ۴ 06 دنع مايقلاب سالا نأب هبجوو ميرحتلل ىهنلأ باب ةلح نم امدح راصف لاطب نال ةمجرتلا

 نب هللأ كيع ثبدح ر ف لاقف امر ا مزج 4و روا داع حق وام لوالاو فالتخالا دنع ةءارقلا ميرحتل الأ

 مزج اک هيوهار نا وه ( قعا انثدح ) هلوق . هقفلا ل وصأ لئاسم نم عمماجلا ىف هدارب| ديرأ ام رخآ اذه لفغم

 دئسلا ف روكذملا یدرم نا ى۶ ۰ نمرلا دبع عي هلأ دع وأ لاق » هرخأ ىف هلوقو 2 ج رختساا ق من وبأ هب

 نع ىلع نب ور نع نارقلا لئاضف ف هجرخآ ام ىلإ كلذ راشأو 3 عید ىأ نأ وهو ماللا دب دشلب ی امال س

 نوراه نب ديزي لاتو ) هلوق ٠ هدحو لیمتساا مالکلا اذه عقوو « عیطم ىلأ نب مالس انثدح : لاق نحرلا دبع

  روعالا نوراه نع ناعنلا یآ نع هجرخأ مث « مامه نع لاق نڪ نوراه نب ديزي نع ی رادلا هلصو ( خلا

 لاقو < ثيدخحلا حرش عم ثب دلا اذه داس یف نارع یآ ىلع یالتخالا ناب نآرقلا لئاضف رخآ ىف مدقتو

 فقوتيال اذهو. ینا قيلعت هنع یراخبلا ةياور نأ رهاظلاف « نيتئامو تس ةئس نوراه نب ديزي تام : یامرکلا

 نبا ثیدح ىف) هلوق . ةدع نوراه نب ديزي توم دعب الإ یراخ نم لحري مل هناف « ىراخبلا ةمجرت ىلع علطا نم هيف

 ةفطاعلا واولاب ۳ اومصتخاو , هربخل و | وفلتخ ال ریست وهو رذ یال اذك (اومصتخا : تيبلا لهأ فاتخاو سابع

 دقو « روكذملا دنسا اب لوصوم وه ةبتع نب هللا ديع نا وه ( هللا دبع لاق ( هلوق . یزاغلا رخآ ىف مدقت اذكو

 . ةيوبنلا ةافولا باب ىف ىزاغملا رخاوأ ىفو < معلا باتک » ىف كلاذ ناب مدقت

 هتحابا فرعتام الإ « ميرال ىلع ی ین یپ بيس - ۷
 1 نم ۰

 نهلحأ نكسلو « مهياع مزي ملو : رباج لاقو « ءاسنلا نم اوريصأ : اوفحآ نيح هلوت وحن « هرمآ كلذکو



 ۳۳ ۷۳۹۸ د ۷۳۱۰ ثيدحلا

 د لاقو هللا درع وبأ لاق .  رباجلاقو » ءاطع لاق جرج نبا نع مها ربا ن کلا اشو .- ۷

 نه :لاق همم سانأ ىف هللا دبع نب رباج تمس » ءاطع ىربخأ لاق جرج نبا انثذح ةيفاسربلا ركب نبا
 فا ۳ 3 ا ۳ 5 1 5 1 ا

 تي ةعبار حبص لق ىنلا مدقق : رب اج لاف ءاطع لاق ¢ ةر كوم سیل اصااخ جحلا ف 22 هللا لوسر با

 ملو : رباج لاق ءاطع لاق . هاسنلا نم اوبیصاو « اوخآ : لاقو لمت نأ لَو ىنلا انرمأ انمدق امف « ةجحلا یذنم
 دئاسن ىلإ لمن نأ انرمأ - سخ الإ ةفرع نيبو اننيب نكي ملا  لوقن انآ هاب . مل نلحأ نكسلو مهيلع مزعب . £۴ و م >> يك "كد ۶

 دن : لاق كَم هللا لوسر ماقف ءامكرحو اذكه هديب راج لوقيو لاق . ىذا ”ريكاذم ”راطقت ةفرع ی

 ىرمأ نم ”تلبقتسا ولف ءاوأحف « نواح م "تل فْدَم الولو کریو مقدصأو شن اقنآ ییا متاع

 ىلا للا دبع ینگدح » ةدي رب" نبا نع نیما نع ثراولا دبع انث دحر رمعم وبأ او - ۸

 ۱ ۱ : E اهذختی نأ ةيشخ « ءاش نمل مئلاثلا ىف لاق « برغلا قالص لبق اولص : لاق لك ”ىنلا نب
 « ةنس سانلا

 الا ) هلوق ؛ هيف ةقيقح وهو ميرحتلا ىلع لوح هنم رداصلا ىهنلا ىأ ( ميرحتلا ىلع قلب ىنلا ىمت باب ) هلوق

 هتفلاخع مرح ىأ (هرمأ كلذكو) هلوق . كلذ ىلع ليلدلا مايق وأ لاحلا ةنيرق وأ قايسلا ةلالدب ىأ (هت-ايإ فرعتام
 ء عادولا ةجح ىف ىأ ( اولحأ نيح هلوق وحن ) هلوق ٠ هديغ وأ بدنلا ةدارإ ىلع ليلدلا مقي ملام هلاثمما بوجول

 ىف اوفاتخاو « لعفت ال ىهنلاو لعفأ ةغيص رمالاب دارملاو « ةرمعلا نم اوالحت و ةرمعلا ىلا جحلا اوخسفف مم رمأ |!

 ضع یا دقو « قرف ال نأ فلسلا رثكأ دنع حجارلاف « هنع اناهن وأ اذكب تم هللا لوسر انرمأ : یاحصلا لوق

 كلام نع بيطلا نب ركب وأ ىضاقلا لقنو 6 هج وأ ةىنامت ىلا ىهنلاو 4 ابج و رشع ةعبس ىلا رمالا ةغيص نييلوصالا

 : لاطب نیا لاقو « كلذ فالخ ىلع ليلدلا موقي ىتح میرحتلا ىلع ىهنلاو باحيالا ىلع امهدنع رمالا نأ : یعفاشلاو
 بوجولا ليلد موقب ىتح ةهاركلا ىلع ىهنلاو بدنلا ىلع رمالا : مريغو ةيعفاشلا نم ريثك لاقو « روهمجا لوق اذه

 ةحاب لاو بدنلاو باميالل رمالا ةغيص دورو مهفقوت ببسو مهنم ريثك فقوتو « ىهنلا ىف ميرحتلا ليلدو رمالا ىف

 اذكو « مذلا قحتسا کرت نم نأو دا قحتسا هب رمأ ام لعف نم نأ روب هججو « كلذ ريغو داشرإلاو

 4 ملأ باذع مهيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف إل ىلاعت هللا لوقو « ىهنلا ف سكعلاب
 عاج ىف مل نذإ وه ( ءاسنلا نم اوبيصأ ) هلوق ٠ اكرتو العف همبرحت ىلع هيف ديعولا لدو « ىهنلاو رمالا لمشپ
 ةياور ف عقوو « مارحالا تامرح نم هربغ نود كسلا دسفر عامجا ذإ « لالحإلا ىف ةغلابملا ىلا ةراشإ ماس

 بابلا فركحذ م ءانئاسن ىلإ لحن نأو ةرع اهاناعجل ان رمأف « ةكرشلا باتك ه ىف جرج نبا نع ديز نب دامح

NTE utیرابا عمق ه  



۹٦ 
 ۳۳۸

 ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك'

 باتک » یف الوصوم مدقت ( انیلع مزعي لو « رئانجلا عابتا نع انيهن ةيطع مأ تلاقو ) هلوق : لوألا « ثيداحأ

 دعب ةحاب] تفاك رباج ةياور ىف ىلا ةصقلاف « نييبسلا فالتخا ةبج نم قرف رباج ثيدح نيبو هنيبو « رئانجلا
 یمن ةيطع مأ ثيدح ىف ىتلا ةصقلاو « كلذ ىف دیک تا رباج دارأ نكل ةروكذملا ةنيرقلل بوجولا ىلع لدت الف رظح

 نم دارملاب فرعأ ىناحصلاو < مرحتلاب مهل حرصي | هنأ مهل نيبت نأ تدارأف « ميرحتلا ىف ارهاظ ناكف ةحابإ دعب

 نبا نع ميهاربا نب کلا انثدح ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا . زئانجلا باتك » ىف فوتسم كلذ حرش مدقت دقو « هريغ

 نب رباج تعم ءاطع ىنريخأ حيرج نبا انثدح ركب نب دم لاقو « هللا دبع وبأ لاق رباج لاقو « ءاطع لاق میرج

 ىنلا نمز ىف لهأ نم » باب ىف مدقت ام ربظ فوذح ءیش ىلع فوطعم وهف « رباج لاقو ه هلوق امأ ( هللا دبع

 نيدنسلا نیذهب ىزاغملا رخاوأ نم « نيلا ىلا لع ثعب » باب ىفو « جا باتك و نم « تم ىنلا لالمإك متلي

 : رباج لاقو لاق مث ةصقلا هذه ركذف « « همارحإ ىلع يقي نأ ايلع قم ىنلا رمأ , هظفلو « الوصومو اةاعم

 قيرط نم ًاضيأ هجرخو ركب نب دم نع ةروكذملا قيرطلا نم ليعامسالا هلصوف قدلعتلا اماو « اصلاخ جحلاب انلامآ

 « هعم سانأ ىف » هلوقو « رباج نم ءاطع عامس حيرصتلا ركب نب دمت ةياور تدافأو « يرج نبا نع ناطقلا ی

 هعم سيل اصلاخ جحلاب انللهأ : هلوقو « ناطقلا ىج ةياور ىف كلذك عقوو « ىعم لوقي نا مالکلا قسنو تافتلا هيف

 اوراصف ةرمعلا ىلا جحلا خسفبو جحلا ىلع ةرمعلا لاخدإب نذإلا عقو مث هب اؤدتبا اوناك ام ىلع لوح وه « ةرع

 مدقت دقو « عمج نمانمو « ةرمعب لهأ نم انمو جحب لهأ نم انم» ةشئاع تلاقام لثم ءاحنأ ةثالث ىلع

 (ةعبار حبص) هلوق « نيروكذملا نيدنسلاب لوصوم وه « رباج نع ءاطءلاقود هلوقو « جملا باتک »ىف اح ورشم كلذ

 هلوقو « روکذلا دنسلاب لوصوم وه ( رباج لاق ءاطع لاق) هو « هيلا راشلا بابلا ف سنأ ثيدح ىف هنابب مدقت

 مهئاسن عاج ىف ىأ ( مهياع مرعب مد ) هلوق « مدقت ک ليعامسالا دنع لوصوم وه « حيرج نب نع ركب نب دم لاقو » .

 لا ىأ اولاق روکذلا بابلا ىف مدقت دقو مه نبلحأ نکل و رباج لاق كلذلو ةحابالل ناك اا روكذملا مالا نال ىأ

 ةليل اهرخآو دحألا ةليل اهوأ ىأ (لایل س الإ ةفرع نيبو اننیب نكي مل امل لوقت انأ هغلبق ) هلوق . هلك لحلا : لاق

 ةفرع قأنف) هلوق ٠ سیملا موي ةفرع اولخدو ىنمب سینا ةليل اوتابف ءاعبرآلا ةيدشع ناك ةكم نم مههجوت نال سيلا

 ظفلب ديز نب دامح ةياور ىف عقوام هديؤيو ىليعامسالا دنع اذكو « ىنملا » ىلمتسملا ةياور ىف ( یذلا انريك اذم رطقت

 لوقيو) هلوق ٠ ةفرع ىلا مبجوت لبق اهلا نومجوتي مهن آل ىنم ركذ امنو « اینم رطقي هركذو ىنم ىلا اندحأ حوريف ,

 نامركلا لاق هفكب راشأ ىأ هفكب رباج لاقف : ظفلب ديز نب داح ةياور ینو « اهلامأ ىأ ( اہک ر حو اذكه هديب رباج

 رظنأ ىنأك رباج لوقي : لاق ىليعامسالا ةياور ىف عقوو رطقتلا لع ىلا نوکت نأ لمتحيو رطقتنلا ةيفيكل ةراشإلا هذه

 لاقف ابيطخ دامح ةياور ىف داز ( لاقف متلي هللا لوسر ماقف) هلوق . اعوفمم نوكي نأ لمتحي اذهو « ابكر< هدب ىلا

 هلل قتأو ربأ اال هللاو» داح ةياور ىف (كةدصأو هلل ؟اقتأ ىنأ متلع دق ) هلوق . اذكو اذك نولوقي اماوقأ نأ یناب

 نم ميعنتلا ةرمع م باب ىف ىضم اذكو « تللحال یییعاسالا ةياور ىف ( نولحت م تال ىبده الولو) هلوق ۰ ١ منم

 هيف ركذي مل هنأ الا « كانه ثيدحلا حرش مدقتو لحأو لح : ناتغل امهو راج نع ءاطع نع « لعلا بيبح قرط

 ىف انعطأو انعمسو انللغ , هلوقو . لح نم رمالا ةغيصإ هيف اذك ( اولخ ) هْلوَق . ةبطخلا الو هماتب رباج مالك

 « معملا ناوكذ نبا وه «نيسحو » ديعس نبأ وه ( ثراولا دبع ) هلوق : كلاثلا ثيدحلا . انلاحأف ىليعامسالا ةياور



 ۳۳۵ ۷۳۹۹ = VA ثيدحلا

 ءافلاو ةمجعملاب لفغم نبأ وه « ىنزملا هللا دبع د و هللا دبع وه « ةديرب نبا هو ليعامسالا ةياور ىف ابوسنم عقور

 هيبأ ركذ نود هللا دبع نع هلوق ىلع راصتقالا ببس ليعامسالا نيبو « ةالصلا بانک, ىف هناي عقوو , ةليقثلا

 هتبتك : لاقو انه ىذلاك « ىنزملا هللا دبع نع » : هيف لاقف تراولا دبع نع ناسح نب ديبع نب دمع قيرط نم هج راو

 م باب ىف ثيدحلا حرش مدقت دقو « فاقلاو ةلمبملا وأ ءافلاو ةمجملاب ىأ لقعم نبا وأ لفنم نبا ىردأ ال هتيسذف

 سلا نأ ىلا ةراش] هيف ناف « ءاش نمله هرخآ ىف هلوق هنم ةمجرتلا عضومو « الا باتك » نم ةمافإلاو ناذالا ني

 ٠ بوجولا ىلع لمحلل افراص كلذ ناكف كرتلاو لعفلا نيب رييختلا ىلع لدي ام هفدرأ كلذلف بوجولا ىف ةقيقح

 دارملا سيلو ابكرت هركي ةبتار ةنس وأ « ابكرت زوحي ال ةمزال ةقيرط ىأ ( ةنس سانلا اهذختي نأ ةيشخ ) هلوق

 مدقت ال بوجولا لباقي ام

 (رمألا ىف مر واشو ) « ( مبنی یروش مارماو) ىلاعت ٹا لوق پس -۸
 نكي مل هب لوسرلا مزعاذاف ( هلا ىلع لكوتف تم رع اذاف ) ىلاعت لوقا ناو مزملا لبق ةرواشلا "نأو

 امف « جورعا هل اوأرف جوراو ماقما ىف دحأ موي هباحأ كي ةىنلا رراشو . هلوسرو هللا ىلع مدقتلا ريشبل

 محم یتح اهعضَيف هعمل سبلپ بنل ىقبنبال »: لاقو مزعلا دم مهملإ "لمت لف . مقآ : اولاق مرو هتمال سبل

 تفللی مو نیما رلا داغ ثآرقلا لر شام ممسف ةشئاع كذإلا لهأ هب ىر امف ةماسأو يلع ٌرواشو « لا ۱

 رومألا ىف ملا لهأ نم ءانمألا نوريشتسب مب ؟ىنلا دمب ةمنألا تاكو . هللا هرمآ ام کک نكلو مهعزانت ىلا

 ركب وبأ یأرو ناب ءادنقا هريغ ىلإ هود مل ةنشلا وأ باتکساا .حضو اذاف «ابابسأب اوذخأیل ةحابلا

 اولوقی ىتح سانلا لتاقأ نأ ت رم ه ےل ها لوسر لاق داو لتاقت فيك : رم لاقف « قاکز ا منم نم ”لاتق

 : ركب وبأ لاقف « « هللا ىلع مهماسحو اهقحم الإ ملاومأو مءامرد ىنم اوصع ها الا إال اولاق اذاف ء هللا الإ 4 ال

 ذإ ةر وشم ىلإ ركب وبأ تفعای ملف رع ”دمب هعبات مل « ی هللا لوسر عمجتام نيب قرف نم نلتاقأل قاو

 یا لاقو « هماكحأو نيدلا لیدبت اودارأو ةاكتلاو ةالصلا نيب اوف نيذلا یف لي للا لوسر ”كح هدنع ناك

 دنع فاو ناكو ؛انابش وأ اوناک ةلوبك رم ةروثم باحصآ ءارقلا ناكو . هرات هد لب نم » ملل

 لجو رع هللا باتك
 بپسلا ناو ٌةورع ىثدح بارش نبا نع حلاص نع دمس نب ميهارب| انثدح ىسيؤألا شم - ۹

 لوسر طدو : تاق « اول ام كفإلا "لأ اهل لاق نيح ابنع لا یضر ةشئاع نع » هللا ليبعو صاقو نب ةمقلعو

 قارف ىف ریشتسب وهو الأس یحولا ثيلكسا نیح اب هللا یضر ديز نب ٌةماسأو بلاط یآ نب "ىلع ی لا

| : لاف "ىلع امأو 1 يلدأ ةءارب ند لمي یاب راشأف انا امأف 4 هلهأ 1
 ¢ ريثك هاوس +الاو 4 كياع 21 قيضي 



۹٦ 
 ۰ 1

 ةتساو باتكلاب ماصتعالا باتك

 ةيراج ام نم € أرمأ ”تيأرام : تلاق ؟ كلبي رت رى“ قف تبار لھ لف ۰ كو دص ةر رالا لسو گر ۷ “چ و سد : هادم 7< ص

 ینراذعت نم « نیمسلا رشمماي : لاقف ربنلا ىلع ماقف . هلك أنف ”نجادللا ىنأنف اهلهأ نيحع نع مانت نسلا ةر
 ماشه نع ةماسأ وبأ لاقو . ةشئاع ةءارب رک ذف * اريخالإ ىلهأ ىلع تاعام لاو ؛ ىلهأ ىف هاذأ یاب لجر نم

 ةشئاع نع « و نع ماشه نع “يالا E ىبأ ن یح أنو لوح برح نب "دم یر مس ۱۷ ۰

 "تلعام « ىلهأ نوبسب موق ىف “لع نوریشنام : لاقو هيلع ىنثأو هللا زق سا بطخ هلك فا لودر "نآ
 قلطنا نا ىل ا . هللا لوسر 5 : تااف رمالاب ةكئاع ترا و لق ةع نعو . 6۴ طق ۳ نم ماع ۰ نسا. 00 ۳ هر هو 6 2 .

 6 | فرم کت نأ انل نوكي ام كناسبم ۳ راصتألا نم 017 لاو ۰ "مال أمعم لسراو ۳ ”نذأف ِ لما ىلإ

 مظع "نات اذه ك چیپس

 - نيتللا ىلع ةمدقم ةمجرتلا هذه تعق و اذکم (رمالا ىف مرواشو ؛ م ىروش مرهأر یاعت هللا لوق باب) هلوق

 « اعم امو ميرحتلا ىلع ىهنلا ةمجرت هدنع تطقس نکل « اضرأ قسنلا اهرخأ و اهنع ةرخؤم هريغلو ؛ رذ ىبأ دنع اهدعب
 طق موق رواشت ام , لاق نسحلا نع ىوق دنسب متاح ىنأ ناو «درفلا بدآلا و ىف ىراخبلا جرخأف لوالا ةيالا امأف
 جرخأف ةيناثلا ةيألا امأو « عفني ىذلاب وأ دشرلاب ممل هللا مزع الإ , ظفل فو « مه رضع ام لضف هللا عاده الا مي
  هدعب ند هب نكسب نأ دارأ نكلو ¢ ةجاح مهلا هب ام هنأ مع دق : لاق اأ نسحلا نع نسح دنس متاح ىبأ نبا

 دقو , عطقنم هنأ الا تأقث هلاجرو « رم ىنلا نم هباحصال ةروشم رثكأ ادحأ تيأرام » ةريره ىنأ ثددحح قو
 هم رع ست روسملا ثر لح نم طورشلا ىف مدقتو ¢ هركذف ةريره ىنأ نع یورو : لاقت دابجلا ىف ىذمرأا هيلا راشأ

 ثردحلا یف وهو « هب اراشأ ام هلعو رمعو ركب ىلأ باوج : هيفو « موقلا ءالؤه ىف "لع اوريشأ » يبي هلوق
 هجو ( هللا ىلع لک وتف تمزع اذاف : ىلاعت هلوآل نييتلاو مزعلا لبق ةرواشملا ناد ) هلوق ' ةيبيدحلا حلص ىف لي وطلا

 نأكف هنع لدعت الف هيلا كتدشرأ أذإ ىأ « تمزع نم ءاتلا مضي قداصلا رفعجو ةمركع ةءارق نع دروام ةلالدلا
 2« صن هيف سیل ءىث لق ۴ ليقف ةرواشملا قاععم و فلتخا دقو ٠ حضاو وه و م زعلا مدع دنع حرشل j ةررأشملا

 محلا ةفرحم نال ۰ < ةيق سال مع برخا ردآ ف مثرواشي نك امنا ىدوأدلا لاقو 4 طقذ ىويندلا رهألا ف لمقو

 ام رف ماکح الا ريغ ف امأو 3 ةميظع ةلفغ لفغ دمو ماكحألا ۳ مرواشي نك 5 معز نمر : لاق « هنم سەلت 3
 دارملا نكل اماع ناک ناو ظفألا هريغ لاقو قيرطلا ىف لیلدلا بحصتسپ ناك ا هري وأ هعمسي مام عمس وأ هريغ ىأر

 جرخأ دقف <« رظن قالطالا اذه قو : تلق . ماكحالا ضئارف ف مرواشی نکن هنأ ىلع قافتالل صوصخلا 4

 ي لوسرلا متيجان اذإ اونمآ نيذلا اب اي إل تازن امل و لاق "ىلع ثيدح نم نابح نبأ هححصو هنسحر ىذمرلا
 :ê لاق « هن وقیطب ال : تلف 5 راند فصنق لأق « هن وة مطب ال : تلق « راد ٩ یرت ام و ىلا ىل لاق ؛ ةيآلا

 ثيدحلا اذه نف « ةمالا هذه نع هللا ففخ ىف : لاق: ةيألا < متقفشأأ و تلرنف « دیهرل كنإ :لاق ٠ ةريعش تلق
 یاکلا ريسفت نم هلعا و رمعو رکب ی ةصتخ هرواشلا نأ سابع نبا نع ىلويسلا لقنو ۰ ماکح الا ضعب ق ةرواشلا

 نحر لأ دبع نع هب سأب ال دنسب نايفس نب بوةعيل ةفرعملاو « یوم نب دسال ةءاحصلالئاضن فق اادنتسم هل تدجر مث



 ۳۱ ۷۳۷۰ - ۷۳۹۹ ثيدحلا

 ىلع ناقفتت اکنآ ول رمعو ركب یال لاق تا ناو هنر ىف فات وهو « نونلا نوکسو ةمجءملا حتف مغ نبا

 ربع و رکب اأ ] وعیطت نإ » یداولا ىف مهمون ۴ ةداتق یآ ثا لح ى عقو د و ,ادآ هرم ىق ae ام دجاو رمآ

 م رواشو ال ىلاعت هل وق ىف سابع نبا نع سواط ةياور نم بدالا ىف عقوو « صرصختلل هيف ةج ال نکل ءاودشرت

 نم ريثك دعو دوعمبم نا نع ةءارق موضع هلن و  ةوالت هل نيس ھو اذعو لأ لِي طه الا شض» ی ۶ لاق € رمالا ىف

 ولأ مزج هب و صالا نع بايحتسالا ةو رعملا ۴ قبیل ل اف ام وج و ف ارات خار ا ف ةرواش 1۱ 2 قالا

 هنأ ديرب (هلوسرو هللا ىلع مدل رشبا ن رک | هلع ل وسرلا مزع اذان ) هلوق ۰ حجر را ومر هری ىف یریشفلا را

 هيلع ریشر نأ كلذ دعب دحال نكي مل هيف عرشو ةروشملا هيلع تعقو م رمآ لعف لع مزع اذا ةروشلا دم لس

 ابن و ةروشلا ةيأ نيب عمج أ نم رب و 2 تارجحلا ةرآ ف هآوسرو هل ید: نيد مد نع نسل دورول 1 هفالخ

 مدقتلا مهل زوج ةروشلآ ةروص ريغ قو 2« ريشلسا ثيح هلم نذاب نکل مدقتلا زوجيف ةروشااب امو صيصخم

 هارب ام ىلع ضارعالا كاذ ق لخدب و 2 امريغو ةروشملاب هادب الا نع مرج زو ةراشذسالا باوج لوقلا مه حابأف

 هلعج لد هتفلاخم ی ليحتب الو هفلاخ نأ دحال نكي مل تبث اذإ 9 هرمآ نأ كاذ نم دافتسو ۰ لوألا قیرط

 نوفل اع نذلا رذحیلف از ىلاعت هلوق نع لفغيو 8 نردلقلا ضعإ لعق 1 سكول ا ال هزلاع ام هلا درا ىذلالصالا

 لرالاو ناتفل واولا حتفو ةمجعملا نرکسلو ءوأ ولا نوكسو ةمجءملا م عو ميلا تقي هرو EE ةيآلا 4 7

 اذاف رواش هنأ هب 0 مج جرت ال لاثم اذه ( خلا جورخلاو ماقملا ! ف دحأ مول هباوحأ و ىنلا رراشو ) هلوق ٠ حجرآ

 حيحصلا عماجلا نم رخآ عضوم ىف ةلوصوم عقت مل ةليوط ةصق نم رصتخم | ملا ردقلاو « حجرا مل مزع

 000 هيبأ نع دأن : زا ىبأ نب نهرلا دبع نع بهو نا هللا دبع ةياور نم اجلا اهححصو قاربطلا ابلصو دقو

 ۱ "هيف ىأر 3 هذلا وهو «ردډ مرا راقفلا ۳ همس 9 هللأ لوسر لعنت م لاق سابع نبا نع ةيتع نب هللأ دع نا

 ید مهب ٠ نأ قلب هللا لوسر ىأر ناك دحأ موب نوكرشملا هءاج ا رج هللا ل وسر نأ كالذو » ء دحأ موي

 بزصا 7 وججراو ¢ دحأب مولتاقن مهلا ها لوسراب اس جرخآ ¢ ارد اودېش اون وکي 1 سان هل لاقؤ اف مات اقف

 هللا لوسر اي اولاقو اومدن اهسبل الف « هتمال سبل یتح مق هللا لوسرب اولاز اف ءردب لهأ باصأ ام ةليضفلا نم

 ۸ ركذ ناکو « هودع نيبو هنيب هللا كحي یتح اهسبل نأ دعب هتادآ عضي نأ ینا ىغيفيام لاقف « كيأر ىأرلاف مقأ

 یرادلاو دحأ جرخأو نسح دنس اذهو ,ةنيدلا !متاوأف ةنيصح عرد ىف ىنأ تيأر ىنأ ةادالا سيلي نأ لبق

 هدنسو «رييعتلا باتك م ف هبلا ةراشالا تمدن و . هو رباج نع سزا يأ نع هلس نا داح قرط نم یاسألاو

 ةنيصحلا عرللا تل وأف رحنت ارقي ترو < ةنيصح عرد ىف ىنأك تيأر لاق عقلي ىنلا نأ » دحأ ظفل و حيحص

 جرزلا سأر 'ىلأ نب هللا دبع نأ اهيفر « ةلوطم ىزاغملا ىف ةصقلا هذه قحسا نب دم قاس دقو ثيدحلا « ةنيدملا

 0 سانلا ثلث اوناک و هعاطأ نع عجرف 3 قاصءو ميءاطأ لاقو بضغ ا هل لو. ہم رژ جرخ الف ةماقإلا هبأر ناك

 عرد نم ةلآلا ىهو لادلا فرفختو ةزمطا ست ةادالا ليقو عردلا یھ ع نوکسب ( هتمال سبل الف ( هلوق

 مث مضإ مول ىلع اضيأ عمجتو لبست دقو رمثو ةرمت لثم ةزمملا نوکسب مال حلاو « حالسلا نم امهريغو ةضیيو

 كفالا لهأ هب یر اف ةماسأو ايلع رواشو ) هلوق . الماك هحالس سبل اذا لاتقلل مالتساو « سايق ريغ ىلع حتف

 ةماسأو لمل « امهنم ل 5 ق نمضأا : ىبباقلا نع لاطب نا لاق (نرءارأ ادو نر ما لزت ی امہنم عمسف ةشئاع



 ةئسلاو باتکسلاب ماصتعالا باتك و ۳:

 ىف مدقتو راصتخاب بابلا ىف الوصوم هرکذف امهترواشم لصأ امآ : تلق . دانسإب هيف تأب لف نیمارلا هدلج امأو
 ةعيمجي لمعي مو اميمالك عمسف یا + امي عمسف د هلوقو ء احورشم رونلا ةروس ريسفت ىف الوطم كالا ةصق

 امأو « كلذ ىف هرذع نايب مدقتو « ريثكح اهاوس ءاسنلاو ه هلوقب قارفلا ىلا أموأف "ىلع امأ « ىحولا لزن ىتح

 لععو اهلنأسف ةيراجلا لسو هلوقب لمعو « ةقرافملا نم لع هيلا أموأ ام لمعي مف « ريخلا الإ اهيلع ملعب نأ یننف ةماسآ

 ءىش ىف عقب ملف « نيمارلا دل » هلوق امأو « اهبآ تيب ىلا هج وتلا ىف ام نذآ هنکلو « ةقرافلا مدع ىف ةماسأ لو

 دبع نع قحا نب دمح ةياور نم نئسلا باحصأو دمحأ دنع وهو « امهدحأ الو نيحيحصلا ىف كفالا ثيدح قرط نم

 ىلع تلي هللا لوسر ماق ىقءارب تازت امل : تلاق » ةشئاع نع ةرمع نع مزح نب ورمع نب دم نب ركب ىبأ نب هللا

 نب حطسم دواد يأ ةياور ىف اومسو « مدح اوبرضف ةأرماو نيلجرب صاف و ظفل ىفو « مادحو مهب اعدف ملا

 هجولا اذه نم قحسا نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال نسح ىذمرتلا لاق  شحج تنذب ةنحو تباث نب ناسحو ةثاثأ

 « ريسفتلا ف كفإلا ثيدح حرش ىف كلذ ىف لوقلا طسب مدقت دقو « هقرط ضعب ىف هثيدحتب رصتلا عقوو : تلق

 یطقسف امبعزانت دار هنأك یسیاقلا نع لاطب نبا لاق ( هللا هرمآ ام مح نكلو میعزانت ىلا تفتلي لو ) هلوق

 دارأ وأ نانثا عمجا لقأ نإ لاقي نأ الإ « امبعزانت » لاقي نأ سايقلا ىنامركلا لاقو «لعو ةماسأ دارلا نال فل الا

 لوسر ثعبو ؛ كالا ةصق ىف ريع نبا نع ىناربطلا جرخأو « یبتنا كلذ ىلع امبةفاو نم وأ امهعم نمو امه عمجلاب

 ةماسأو ىلع ىلإ ةريرب مض ىلا عما ةغيصب راشأ هناکسف « ةريربو ديز نب ةماسأو بلاط ىبأ نب ىلع ىلا قلي هللا
 . نأ هباوجو <« اهلا لسرآ هنأب هصرصتل ةرضاح نكت مل ان حيحصلا ثيدحلا قايس رهاظ نأب ممضعب هلكشتسا نكل
 نيقرفتم وأ نیعمتجم اونوكي نأ نم معأ وهو « مهتراشتساو ممتا ءاسم دنع نيروكذملا لوق فالتخا عزانتلاب دارملا

 ةع الا تناكو) لوق . كفالاو دحأ ىتصق ىف نيةيرفلا نم الك مبعزانت ىلا تفتلي ملف هلوقب هدارم نوکی نأ ذود

 ع صن اهيف نكي ملاذا ىأ ) اهلهسأب اوذخأيل ةحابملا رومألا ىف معلا لهأ نم ءانمالا نوريشتسي هلع ینلا دعب

 ءالف هيف کلا هجو فرعام امأو « ادحاو الاتحا كرتلاو لعفلا لمتحا ام هدارف « ةحابإلا لصأ ىلع تناك و نيعم

 مومعلف « ابلبسأب » هلوق امأو « هلوقل تفتلب الو راشتسيال نمتؤملا ريغ نال ةحضوم ةفص ىبف ءانمألاب هدييقت امأو
 مالا مؤي امنإ : یعفاشلا لاق « لسلا ىلع ةقشلا لخدي ىذلا ديدشتلا نع ىهنلاو ليبستلاو ريسيتلاب ذخآلاب مالا

 مل هللا ناف « هلوقب ايف ريشملا دلقيل ال ليلدلا نم هرضحتسي الام ىلع هلديو هنع لفغيام ىلع ههنب ريشملا نوكل ةروشمل اب

 ىفأ ةرواشم ام : ةريثك رابخأ هي ىنلا دعب ةمبالا ةراشتسا نم درو دقو لس هللا لوسر دعب دحال اذه لمحب

 ناربم نب نوميم نع حي دنسب قبلا جرخأو « فدصملا اميلا راشأ دقو « ةدرلا لهأ لاتق ىف هنع هللا یضر ركب

 نم هملع ناو « مهناب ىضق هب ىضقيام هيف دجو ناف « هللا باتك ىف رظن ىمأ هيلع درو اذإ قيدصلا ركب وبأ ناك » لاق

 مهءاملعو نیباسلا سوؤر امد كلذ هايعأ ناف « ةنسلا نع نيءلسملا لأسف جرخ ملعب مل ناو هب یضق لب هللا لوسر ةنس
 « هترواشمو رمع سلجب بامصأ اوناك ءارقلا نأ ابيرق مدقتو « كلذ لعفي ناك باطلا نب رمع ناو « ممراشتساو

 ىف تمدقت ةأرملا صالمإ ىف ةباحصلا رمع ةرواشمو « دودحلا باتك ىف تمدقت را دح ىف ةباحصلا رمع ةرواشمو

 اودارأ ال اشيرق مث راصنالاو نيرجابملا ربع ةرواشمو « دابجلا ف تمدقت سرفلا لاتق ىف رمع ةرواشمو . تايدلا

 تايعطقلا يف انيورو « بطلا پاتک , ىف هحرش عم الوطم یضم دقو < اب عفو نوعاطلا نأ هغلبو ماشلا لوخد
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 ابنع لس لاقف ةلئسم نع هلأسف ةيواعم ىلا لجر ءاج : لاق مزاح بأ نإ سيق نع دلاخ ىنأ نب ليعامسا ةياور نم

 نب دمحم تاقبطلاو « ىديم>لل رداونلا باتك ىفو « لع اذبه لاقف ءىش هيلع لكشأ رع تدبش دقلو لاق « ايلع

 فأ نب ىلع ىنعي - نسحلا وبأ امل سيل ةلضعم نم هاب ذوعتي:رمع نراك : لات بيسملا نب ديعس ةياور نم دعس

 هلم انظ « هريغو نازمرما لتق ال رمع ن هلا ديبعب لعفي امف فاختسا ام لوأ ةباحصلا ناهع ةرواشمو بلاط

 ىلع سانلا عمج ىف ةباحصاا هترواشمو «نرسح دنسب هريغو دعس نبا دنع یهو ءالخدم هيبأ لتق ىف مهل نأ
 ىذلا نامثع لعفام د هلوق اهنم ىلع نع قرط نم « فحاصلا باتك ١» ىف دواد ىلأ نبا ابجرخأ « دحاو فحصم

 ىلا ريشي ( خلا ةاكزلا عنم نم لاق ركب وبأ یأرو ) هلوق . نسح هدنسو « ایم لم نع الإ فحاصملا ىف لعف

 مدقت ( هولتقاف هنيد لدب نم قلب ینلا لاقو ) هو « فلسلاب ءادتقالا باب ىف ابیرق مدقت ىذلا ةريره ىبأ ثيدح

 وأ اوناك الوبك رمع ةروشم باحصأ ءارقلا ناكو ) هلوق ۰ « نیبراحنا بانک » ىف سابع نبا ثيدح نم الوصوم

 باب ىف ابرق مدقتو ؛ نصح نب ةنييع هعو سيق نب رحلا ةصق ىف سابع نبا ثيدح نم فرط اذه ( انايش

 : انه هرخآ ىف هلوقو « ريسفتلا ىف الوصوم « هتروشمو , ظفلب عقوو « هترواشمو , ظفلب اضيأ فلسلاب ءادتقالا

 امنو ءادتقالا باب ىف ةلوصوملا قيرطلا ىف عقت ل ةدايزلا هذهو « فوقولا ريثك ىأ ةليقث فاقب ءافاقو ناكو د

 ف هلوطب مدقت دقو « ىرهزلا نع ناسك نإ ح اص قب رط نم كالا ثبدح نم اف ط رکذ 9 « ريسفتلا ف تقو

 ةشئاع ةءارب ركذف . هرخآ ىف لاقو « ةماسأر ىلع ةرواشم یمو ةتجاح عضوم ىلع هنم صتقاو « ىزافملا باتک »

 یآ قيرط دروأ دقو « هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم هنم افرط ركذو هرصتخا ىذلا وه هنأ ىلا كلذب راشأو

 انه هخيشو ةماسأ یآ نع ابلصو نم كانه ترکذ دقو « ريسفتلا باتک » ىف ةلوطم انه ابقلع ىتلا ماشه نع ةماسأ

 ىاشلاى مت نب ی وه « ایرکز ینآ نب یح هو ةفبفخ ةمجعمو نونب یئاشنلا برح نب دم وه «ةلوصوملا قيرطلا ىف

 ةلمهملا ديدشتو ةمجعلا حتفب « ىناسنلا و و « نيخيشلا خيش ىروباسينلا ىحي نب ىحي نم ربكأ وهو « طساو لين
 هيف هلوقو عیلش فیحصت وهو  ةمجعلا نیشلا فشخت و ةلمهملا نيعلا مطب تسلا ضعي ىف عقوو « ةروپشم هتبسن

 «ةريرب مالک هعامم بقع ناك كلذ نأ ةماسأ ىبأ ةياور ىف مدقت « هيلع ىنثأو هللا دم سانلا بطخ » E كا نا

 هلوق . دم امآ : ۳ بلهآ وه اع هيلع ىنثأو هللا دعو دمشتف  ىلجأ نم ىأ -ابیطخ ىف ماق » هيفو

 لصاحلاو « لع اوريشأ , مالا ةغيصب انا ىنأ قيرط ىف مدقت و « مابفتسالا ظفلب انه اذكه ( ىلع نوریشتام )

 هرمآ دنع نوفقاو مهنأب ريضخ نب ديسأو ذاعم نب دعس هيلع راشأف « ةشئاع فذق نم لعفي امف ممراشتسا هنأ

 فذقلا دح ماف اهتءاربب ىحولا هيلع لزن الف « نيدعسلا نيب كلذ ىف عازنلا عقوو « لعفيو لوقي اف هل نوقفاوم

 ظفلب ريسفتلا ىف مدقتو « بسلا نم ةليقثلا ةدحوملا مث ةلمبملاب انه اذك « ىلهأ نوبسي » هلوقو . هنم عقو نم ىلع

 ءوس نم مهيلع تنلعام ) هلق  بسلاب كلذ رسف نم مهنم ناو كانه هريسفت مدقتو « نوف مث ةدحومب « اونا »

 اهیوبآ بس اس نم مزاي ناك امل نكل اهدحو ةشئاعل تناك امنإ ةصقلاو « لهالا ظفل رابتعاب عمجو هلهأ ىنعي ( طق

 ليوطلا ةرجملا ثيدح ىف مدقت دقو ؛عمجا حص هلهأ ىف نيدودعم ةشئاع ببسب أوناك میلک و ؛ اهم لیبسب وه نمو

 وه ( ةورع نعو ) هلق . ركب بأ تب ءامسأو ابمأو ةشئاع ىنعي « هلا لوسراي كلهأ م امن » ركب ىبأ لوق
 كلذب اهربخأ نم ةيمسآ تمدقت دقو « لوپجما ءانبلا لع هلوأ ما ۰ ترغآ » هلوقو « روکذلا دنسلاب لوصوم
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 ٠ راصنآلا نم لجر لاقو ) هلوق ٠ « بأ تيب لا ىنلسرأ » ةماسأ ىنأ ةياور ىف ( لهأ ىلإ قاطنأ نأ ىل نذأتأ ) هلوق
 .. دنسم ىف لاربطلا هجرخأو « هقيرط م کالا هجرخأو یراصنالا بوبآ وبأ هنأ قحسا نبا دنع عقو ( خلا
 « ةشئاع نع ةورع نع یرهرلا نع ىناسارخلا ءاطع قيرط نم « كفإلا ثيدح قرط ىف یرجالا ركب وبأو نييماشلا
 ءايراصنأ سيل اضيأ ديزو  بوبآ وبأو ةثراح نب ديز « ميظع نات اذه كناحبس الات كلذ نم ايش اعم اذإ لب ىنلا بامصأ نم نالجر ناكو « هريغو بيسملا نب ديعس لسرم نم ىعيم ا ناب فورا هللا دبع نیا دم دئاوف ىف اتتیاور قو , ًايراصنأ وه سيل نكل اضيأ كلذ لاق ديز نب ةماسأ نا ريسفتلا ىف هحرش ىف مدقتو
 ناتم اذه كناحبس » لاق ةشئاع رمآ ىف ليقام عم |! ذاعم نب دعس نأ ريبج نب ديعس لسم نم ديفس ريسفت قو
 نبال تامببملا نع ىكحو « كلذ لاق بعك نب بأ نأ ىدقاولا قيرط نم ماحلل ليلكإلا قو « ميظع
 راصنالا نم ةعبرأ : ةتس كلذ لاق نم عمتجا دقف تبث ناف كلذ لاق نامعنلا نب ةداتق نأ اپیف انآ هرأ لو لاوكشب
 لبس اف بطخلاو ريخأتو دقت ةريخآلا ةثالثلا باوپ لا هذه ىف خسفلا ضعب ىف عقو : هيبذت ٠ نايرجابمو

 « اثيدح نب رشعو ةعبسو ةئام ىلع اهمكح ىف امو ةعوفرملا ثيداحالا نم « ماصتعالا باتك , لمتشا : ةعاخ
 ةئام یضم فو هيف اهنم رركملا « لوصوم اهرئاسو اشدح نورشعو ةتس ةعباتملا نم هانعم ىف اهو اهنم قلعملا
 ۱ ةنجلا نت یتمآ لك رب ره ۹ تب دح ىوس ای رخت ىلع لسم هتفاو , صلاخ قابلاو ثيداحأ ةرشعو ثبدح
 . قفرلا ىف : ةشئاع ثيدحو « نورقلا ذخأم ىف : ةريره لأ ثيدحو « فلكتلا نع ایه : رع ثيدحو « ىنأ نم الإ
 ةرواشملا : تبدحو < داهتجالا ىف : لسرملا ةبلس ىبأ تهز ,ةيطخلا ىف : نامع ثيدحو ۽ هب ىزأ ال : اهثيدحو
 باوصلا ىلا ىداحلا ىلاعتو هناحبس هللاو ارثأ رشع ةتس مدعب نموةب احصلا نع راثآلا نم هيفو « دحأ ىلا جورخلا ىف

 عاف

 .رع شكألا رصتقا هيلعو کاش نب دامحو قسنلل اذك ( ديحوتلا باتک - محرلا نعحرلا هللا مس ) هلوق
 نتا نباو لاطب نبال عقوو «رذ ىبأ ريغل ةلمسبلا تاطقسو « مثديغو ةيموجلا ىلع درلا » لمتسلا دازو « یر رفلا

 ة.يمبجلا نال ض رثدم هرهاظو ¢ ةمل وعملا ىلع بالا ددحوتلا اوطيضو »2 ديحوتلا « مثديغو ۰ ةيمهجلا در باتك 5

 ق هلرش دارلاو « كلذ ىف ةرهاظ بابلا ججح و یربسفت ىف اوفلتخا امتاو ديحوتلا اودري مل ةعدتبملا نم مهديغو

 قاعتبام مدقت ةضفارلا اذكو « نتفلا باتك ١ ىف مهب قلعتیام مدقتف جراوخلا امأو ,ةيردقلا» مريغو ىلمتسملا ةياور
 3 ديحوتلاو لدعلا لهأ د مهسفنأ ةلزتعملا ىم” دقو ةعدبلا سوءر م عبرالا قرفلا هال وهو « ماکحالا باتک » ىف مهب
 هقلخ هللا هبش سو هیشتلا مزاتسي اما نأ مداقتعال . ةيهلإلا تافصلا ىنن نم هودقتعا ام ديحوتلاب اونعو
 لاق مث نمو « لیطعتااو هيبشتلا نب ديحوتلا اورسفف ةنسلا لمأ امأو « ةيمبجلا نوقفاوم قنلا ف مو « ك رشأ
 باتك و ىف ىميمتلا مساقلا وبأ لاقو « ثد #نا نم ميدقلا دارفإ ديح وتلا ه یریشقلا مساقلا وبأ هاكح امف دينجلا
  هیبش الو هل ريظن ال هتافصو هتاذب ادرفنم هتدقتعا هللا تدحو ينعمو ؛ دحوب دحو ردصم ديحوتلا فجح ا
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 هتاغص قو « هل ماقا ال هتاذ ىف دعاو وهف ةيمكلاو ةيفيكسلا هنع تبلس ليقو « ادحاو هتلع هتدحو ىنعم لیقو
 ةمجرت تنمضت لاطب نبا لاقو « هريغ قلاخ الو هارس بر الو هل كبرش ال هريبدتو کلمو هتیم] ىف « هل هبش ال
 تدجو اذک : مسج هنأ مومعز ىف ةيمبجلا ىلع دري كلذو ةفل ؤم ءايشأ نم بكم مسجلا نال مسحي سيل هللا نأ بابلا
 اوبسن ىتح تافصلا نوفني مهنأ تالاقملا ىف فنص نم دحأ فلتخي مف ةيمبجلا امأو « ةهبشملا لوقي نأ دارأ هلعلو هيف
 ةيمهجلا ىنامركلا لاقو «ءیشپ سیل هللا نا لاق یتح هيبششألا ىنن ىف موج غلاب لاق هنأ ةفينح ىنأ نع تبثو « ليطعتلا ىلإ

 ميجا حتفب ةيربجلا مو الصأ ديعلل ةردق ال نا ةلئاقلا ةفئاطلا مدقم ناوفص نب میج ىلا نوبستني ةعدتبملا نم ةقرف ٠
 رجلا بهذم ةرممجلا ىلع هوركفأ ىذلا سيلو . ىهتنا كالا دبع نب ماش نمز ىف الوتقم تامو « ةدحوملا ن وكسو
 دقو «قولخم هنأو هللا مالک سیل نآرقلا نإ اولاق ىتح . تافصلا راكذا هيبسب مهمذ ىلع فلسلا قبطأىذلا امناو « ةصاخ
 ةعبرأ ةعدتبلا سوءر نأ « قرفلا نيب قرفلا , هباتك ىف ىدادذبلا یمیمتلا رهاط نب رهاقلا دبع روصنم وبأ ذاتسالا ركذ
 ريغ دحال لعف ال لاقو « لامعألا ىلإ رارطضالاو رابجإلاب : لات ىذلا ناوفص نب مهج عابتأ ةيمهجلاو : لاق نأ ىلا
 : ثداح هللا لع نأ معزو « میشل اعيطتسم وأ العاف نوكي نأ ريغ نم ازاجب دبعلا ىلا لعفلا بسفي امئاو « ىلاعت هللا
 . هريغ ىلع هتالطإ] زوجي فصوب هفصأ ال لاق یتح . ديم وأ ملاع وأ ىح وأ ءیث هنأب ىلاعت هللا فصو نم عشتماو
 هللا مالك نأ معزو « هب ةصاخ فاصوألا هذه نال ةليقثلا ةلمهملا حتفب دحومو تيعو ىحو قلاخ هنأب هفصأو لاق
 لمم وهو رس نب ثراحلا عم جرخو « لتاقیو حالسلا لم مج ناكو : لاق ؛ هب املكتم هللا مسی مو « ثداح

 حتفب وهو زوحأ نب مس هلتق نأ ىلا هرمآ لآف ناسارخم ةيمأ ىنب لماع رايس نب رصن ىلع ماق ال « رفصم يجو ۱
 ىف ىراخبلا لاقو « رصن ةطرش بحاصناکو روعآ نزو یاز هرخآ و ةلمهم هوبأو « ماللا نوکسو ةلءبملا نیسلا
 قارعلا ريمأ وهو یرسقلا دلاخ ناکو « مرد نب دعجلا نع ذخأي ناك امبج نأ ىنغلب « دابملا لاعفأ قلخ باتك د
 ناكو : تلق . املكت ىسوم ملكي ملو اليلخ ميهاربا ذخت مل هللا نأ معز هنال مرد نب دعجلاب حضم ىنا : لاقف بطخ
 كلذ دعب ناك مبج لتق ناف ما ىلا دعجلا نم هنهذ لقتنا ىنامركلا نأكسف « كالا دبع نب ماشه ةفالخ ىف كلذ
 : كرابملا نب هللا دبع لاق : لاق لتاقم نب دم نع ىراخبلا لقنو « ةدمب

 انايحأ كرشلا لوق عراضي الوق هل نأ مهجلا لوقب لوقأ الو
 بذوش نب هللا دبع نعو « مبج لوق ىحن نأ مظعتسنو ىراصالاو د وهلا مالك حنا انإ كرابملا نبا نعو

 نم « ةيمبجلا ىلع درلا باتك » ىف متاح یآ نبا جرخأو « كشلا هجو ىلع اموي نيعبرأ ةالصلا مبج كرت : لاق
 موق هيقلف « لعلا ىف ذافن هل نكي لو ءاحيصف ناكو ةفوكلا لهأ نم مهج ناك : لاق ىخلبلا ناملس نب فلخ قيرط
 عم ءاوهلا اذه وه لاقف جرخ مش ةدم جرخي ال تيبلا لخدف « هدبعت ىذلا كبر انل فص : هل اولاقف ةقدانزلا نم
 تممس لوقب ةمادق ابآ تعمس : لاق ءامسالا ىف قبلا هقيرط نمو « ديحوتلا ىف ةعيزخ نبا جرخأو . ءىش لك
 ةسلاب الو لع هل نكي لو احيصف لصالا فوك ناكو « ذمرت ربعم ىلع مبج ناك : لوقي ىخلبلا ذاعم ای
 ءىش لك عم ءاوحلا اذه وه لاقف مايأ دعب جرخ مث « اذك جرخيال تيبلا لخدف كبر انل فص هل ليقف « معلا لهأ
 الب ةفص مبج مالك : لاق ةللس ىنأ نب زيزعلا دبع قيرط نم يراخبلا جرخأو . ءیش هنم ولخي الو ءیث لك فو
 دروأو « هنأرمآ دتعت لاقف لوخدلا لبق قلط لجر نع لثس دقو « لا لهأ ىف طق "دعي لو ساسآ الب ءانبو « ينعم
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 نب ثراحلا نأ نیرشعو عبس ةنس ثداوح ىف هرات ىف یرطلا رکذو . مج ریفکت ىف فلسلا نع ةريثك اراثآ
 ةنسلاو باتکلاب لمعلا ىلا وعدي ذثنيح ثراحلاو « هبراحو ةيمأ ینبل ناسارخ لماع رايس نب رصن ىلع جرخ حيرس

 نوكي رمالا نأ ىلع اقفتاف « مبجلاو نايح نب لتاقم مح ايضارتو حاصلا ىف السارت مث هبتاك ذئنيح مبج ناكو

 ثراحلا ةبراع ىلع رمتساو كلذ رصن لبقي ملف « لدعلاب مهيب كع ريمأ ىلع ناسارخ لهأ ىضارتي تح ىروش
 « رسآ لب لاقيو ةكرعملا ىف لتق مهجلا نا لاقيف ء راخلا ناوم ةفالخ ىف نيرشعو نامث ةنس ىف ثراحلا لتق نأ ىلا

 كاتقأ ىتح هتققشل ینطب ىف تنك ول : لس هل لاقف « نامالا ميج ىعداف هلتقب زوحأ نب مس رايس نب رصن ساف
 یل مهج اي ءهذغخأ نيح لس لاق : لاق مئاه ىنب یوم خاص نب دم قيرط نم متاح ییا نبا جرخأو . هلتقف
 تلکلمآ ال نأ ادبع هللا تيطعأ مالکب م ۳ كتمس ىنكلو « كلذ نم رقحأ یدنع تنأ « ینتلتاق كنال كلتقأ تسل

 نأ ناسارخ ةطرش ىلع ناكو « زوحأ نب لس غلب ىوافطلا دالخ نع ناملس نب رمتعم قيرط نمو « هلتقف كتلتق الإ

 نيح زوحأ نب لس تيأر لاق فورعم نب ريكب قيرط نمو « هلتقف کت ىموم ملك هللا نأ ركني ناوم نی مهج
 نيتذثا ةنس ىف ناك مبج لتق نأ هل « ةنسلا باتك , ىف ناكلالاا مساقلا و موج هجر دوساف موج قد برض

 . ر نب ديعس قیرط نم متاح ی دنيا رکذو « نیرشعو نام ةئس ىف ناک هنأ یرطاا هركذام دمتعلاو ةئامو فالو

 لبق نا ىلع وأ « رسكلا رج ىلع هلح نکع اذهو « ةئامو نئال# ةنس تناك مبج ةصق نأ یرازفلا قا ىن خام

 « مثوف كلملا دبع نب ماشه ةفالخ ىف ناك مبج لتق نأ ىنامركلا لوق امأو « جرس نب ثراحلا لتق نع ىخارت مج

 نم متاح ىنأ نبا هجرخأ ام ىنامركلا دنتسم لعل : « كلذ دعب ناک هيتاك مج ناك ىذلا خرس نب ثراحلا جورخ 2

 ف انآ: ناسارخ لماع رايس نب رصف ىلا كلملا دبع نب ماشه نيواود ىف تأرق : لاق لبنح نب دمحأ نب خاص قیرط

 .ق.عقو هلتق نوكي نأ كلذ نم مراب ال نكلو « هلتقاف هب ترفظ نإف ةيرهدلا نم موج هل لاقي لجر كلبق محن دقف

 للملا باتك » ىف مزح نبا لاقو . ملعأ هللاو ماشه هيف بتاك ىتح كلذ لبق عقو هتلاقم روبظ ناك نإو « ماشه نمز

 ةيماركلاو ةمهجلا ميمو ةئجرملا مث «ةيردقلا مهنمو ةلزتعملا مث « ةنسلا لهأ : سم مالسالا ةلع نيرقملا قرف « لحنلاو

 ىف ةنسلا لهأ قارتفا شکاف « ةريثك اقرف اوقرتفا مث ةيضابإلاو ةقرازالا مهنمو جراوخلا مث « ةعيشلا مهنمو ةضفارلا مث
 « بيرقلاو ديعبلا فالخلا ةنسلا لهأ فلاخيام مهتالاقم ىف نوقابلا امأو « ةريسي ذبن قف داقتعالا ىف امأو « عورفلا

 ةيمهجلا مدعبأو . ناميإلا نم ةدابعلا تيلو طقف ناسالاو بلقلاب قيدصتلا ناعالا : لاق نم ةجرلا قرف برقأف

 : ةيماركلاو . ةيقت ريغ نم مولا دبعو « هناسلب ثیلتتلاو رفكلا ربظآ نإو طقف باقلاب دقع نامالا نأب نولئاقلا

 ةئجرملا امأف : لاق مث قرفلا ةيقب ىلع مالكلا قاسو « هبلقب رفكلا دقتعا نإو طقف ناسللاب لوق ناعالا نأب نولئاقلا

 الو «بنذب انمؤم رفكي الو صقنيو ديزي هنأو « ناميإلا نم ةدابعلا نإ لاق نف « رفكلاو ناميإلا ىف مالكلا مهتدمعف

 ديعولاو دعولا ىف مالكلا مهتدمعف ةلزتءملا امأو . مهتالاقم ةيقب ىف ممقفاو ولو « امج رم سيلف رانلا ىف دلخي هن] لوقي

 باتکلا ىف ةدراولا هتافص تبثأو « ةمايقلا ىف ىلاعت هللا ةيؤرو ردقلا تبثأو قولخم سيل نآرقلا لاق نف « ردقلاو

 ىلا كلذ ةيقب قاسو مهتالاقم رئاس ىف نمقفاو نإ و ىلزتع سولف ناميإلا نع كلذب جرخمال رئابكلا بحاص ناو ةنسلاو

 ةيمهجلاو ةلزتعملا ةافنلا سأرف « فانو اهل تبثم نم « ةسخلا قرفلا نيب كرتشف هب هللا فصوي امف مالكلا امأو : لاق نأ

 .مجناف ماكاو ةضفارلا نم همبت نمو نال نب لتاقم فا سأرو « نواطمب اوداک یم كد ناول اف
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 لوق نابتلا اذه ریظنو « اريبك اولع ما رقآ نع هناحبس هللا ىلاعت ۰ ةقلخم ىلاعت هللا اوبش ىتح كلذ ىف اوغلاب

 دابعلا لاعفأ قلخ ىراخبلا درفأ دقو : 51 هسفن لعف قلخم هنإ ةيردقلا لوقو « الصأ هل ةردق ال ديعلا نإ ةيمهجلا

 ةيمهجلاب قلعتب ام هغارف دعب ءايشأ انه هنم ركذو « فینصا ىف

 ىلاعتو ”كلرابت هللا ديحوت ىلإ نم * لا ءاعُد ىف ءاجام بيس - ١

 نع » دبعم ىبَأ نع نبص نو لا دبع نب ىح نع قاحسإ نایرکز انثدح ما وب اشو - ۱

 « نولا ىلإ اذامم ثعب يب ىنلا "نأ امهنع لا یضر سابع نبا

 نب 'ىب نع ةيمأ نب ليعاحا اد الملا نب "لطفا انثددح دوس ىأ نب للا دبع شرور - ۷۲
 ىلإ اذا هات ىنلا 0 ال : لوقي سابع نبا تعم » لوقي سابع نبا ىلوم دیدم ابا مم هنا قبصنب هللا دبع

 ىلاعت هللا اودحوب نأ ىلا موعدتام لوأ نكسولف باتکا لهأ نم موق ىلع مدقن كنإ : 4 لا ةنميلا لهأو حن

 ضرقفا هللا نأ مربخأنولص اذاق « مهقليلو مهموي ىف تاولص س مهيلع ضرف هلا نأ مريغأت كلذ افرع اذ
 « سادلا لاومأ مئارك وتر مهم دن كاذب اور زا « مريقف ىلع درتف مهيتغ نم ذخؤت مب او آ ةاكز می

 "دوسلا مس لس ن رثعشألاو نيصح ىلأ نع ةبعش انث " لح ر دنغ ان دح راشب نب 4 اشو - ۳۰

 :هلوسرو هللا : لاق ؟ دابعلا ىلع هللا حام ىردتأ «ذاعماي : علي یبلا لاق : لاق لبج ن اعم نع » لاله نا

 نأ : لاق ٠ لءأ ورو هللا : لاق ؟ هياع مهمحام یردنآ ءاثيش هب اوکرشپ الو هودبعي نأ : لا ملعأ

 » مهب ذعي ال

 نع ةمّصنم ی نب نحرا دبع نب هللا دبع نب نح رلا دبع نع كلام ىنث دح لوعاممإ ارم - ۶

 بلا ىلإ ءاج حیصا الذ «اهد درب (دحأ هللا وه لق ]ل أرقي الجر مع الجر "نأ یردلنا ديعس ىبأ نغ » ههبأ

 . لارا ثا لداتا اهنإ هديب ىسفن ىذلاو : هيي هللا لوسر لاقف  اهلاقتي لجرا نأكف كلذ 4 ركذف لَ

 نع نامنلا نب ةداتق نا نت را دعس فأ نع » هيبأ نع نحرلا ر دبع نع كلام نع ررفعچ ن ”ليعامنإ داز

 « ب 'ىبلا
 لاج زا ابأ "نأ لاله فأ نبا نع ورم انثالح بهو نبا انثادح حلاص نب دحا ام - ۷۳۷۰

 شو 35 هلي "یا جوز ةشئاع ردح ىف تناکو - نجرا دبع تب ةرع همأ نع هل دح نمحرا دبع نب د

 وه لقب مخيف هتالص 1 هباحأل ارقي ناکو ةي رم ل الجر س كي ینا "نأ ةشئاع

38 



 ديخوتلا باتک - ۳۸ ۱ ٩۷

 ةفص اهن ال : لاقف هولأسن ؟ كلذ منصب ءىش یال هواس : لاف يق ینا كلذ اوركذ اومجر الف «دحأ هللا

 هع لل نآ هوربخآ : لكم یبلا لاف ءاهب ًارقأ نأ ؛بحا انأو : نح را
 دحاو هلإ هنأب ةدابشلا ىلاعت هللا ديحوتب دارلا ( ىلاعت هللا ديحوت ىلا هتمْأْوقِلَي ىنلا ءاعد ىف ءاج ام باب ) هلوق

 « امهوعرتخا نيرمأ ديحوتلا ريسفت ىف ناتفئاط ىعدا دقو « ةماعلا ديحوت ةيفوصلا ةالغ ضعب هیمسب ىذلا اذهو
 مدام ناكو ءانفلاو وحلا ةلئسم ىف اوماکت امل مرباأ ناف ةيفوصلا ةالغ : امیناث « مدقت اک ةلزسمملا نیس : اهدحآ
 « دبعلا ىلا لعفلا ةبسن قن ىف ةئجرملا یهاض ىتح مهضءب غلاب « مالا ضیوفتو ماستلاو اضرلا ىف ةغلابملا كلذب
 دديحوتلاب دارلا نأ معرف مهضعب الغ مث « رافکلا رذعف مهضعب الغ مث , ةاصعلا ةرذعم ىلا مبضعب كلذ رجو
 تمدق دقو « كلذ نم ماشاحو مب.مدقتمب معلا لهأ نم ريثك نظ ءاس ىتح بطخلا مظعو « دوجولا ةدحو داقتعا
 لهو : لاقف ةقلطملا ةدحولاب لاق نم ضعب هيلع در دقو « زاجمالاو نسحلا ةياغ ىف وهو دينجلا ةفئاطلا خيش مالك

 بابلا ىف ركذو . ناعتسملا هللاو مالسإلا ةرطف ىلع ناك نم لك عمم هنع وبفي لب وط مالك كلذ ىف محو « ريغ نم

 نم ىلعأ ىلوألا نيقيرط نم هدروأ « نيلا ىلا هثعب ىف لبج نب ذاعم ثيدح : لوألا ثيدحلا . ثيداحأ ةعبرأ
 نم كانه هركذو « اهیوار مصاع ىبأ ظفل ىلع كانه اهقاسو « ةاكزلا باتك م ىف ةيلاعلا قيرطلا دروأ دقو « ةيناثلا
 هعساو هدج ىلا بسني دوسالا ىنأ نب دمت نبا وه بابلا اذه ىف هخيش دوسالا ىبأ نب هللا دبعو « لوزنب رخآ هجو
 نب ىلع هقثو ةرصبلا لزن فوك وهو سابعلا وبأ لاقيو ءالعلا ابأ یکی « ءالعلا نإ لضفلا د« دوسالا نب ديمح
 4 مولا ريثك : ینطقرادلا لاقو «سأب هب سیل یناسفلا لاقو « هثیدح بثکی خيش یزارلا متاح وبأ لاقو « ییدلا
 ( دبعم بأ نع ) هلو . هظفل ىلع انه نثملا قاس هنکلو هريغب هنرق دقو عضولا اذه یوس ىراخبلا ىف هلامو : تلق
 ملا نأكو  فیحصت وهو ديعس ىبأ نع خسنلا ضعب ىفو » ةدحوم مث ةلمهلا نوکسو ميلا حتفب عيمجلل اذك
 ةدأملا ترج دقو «لوقي وأ لاق» فذح هيف اذك ( تمب امل سابع نبا تعم ) هلو . نيسلا هبشت تراصف تحتفنا
 لهأ ةبج ىلا ىأ ( نيلا لهأ وحن ىلا لبج نب ذاعم مللي ینلا ثعب ال ) هلوق . هب قطنلا ط_تشي لاقيو أطخ هفذحب
 باب نم نملا ظفل نأ ةياورلا هذه تنيبف « نينا ىلا هثعب نيح د ظفلب ةقلطملا ةياورلا ديقت ةياورلا هذهو « نلا
 ىلع قلطي سذجلا مما نوکل وأ « صاخلا ةدارإو ماعلا قالطا نم وأ « هماقم هيلا فاضاا ةماق] و فاضملا فذح
 باب ىف مدقت دقو « ةياورلا هذه هب تحرص ام ديقملا ىلع قلطملا لمح نم هنأ حجارلاو « هلك ىلع قلطي اک هضمب
 ىلع امهنم دحاو لک تو « ىموم نأ نب ةدرب ىبأ ةياور نم «یزاغلا » رخاوأ ىف نيا ىلا ذاعمو ىموم نأ ثعب
 لكلا قالطإ نم « نيلا لهأ ىلإ » هلوق مث , كانه هحرشو فالغلا طبض مدقتو ,نافالخم نيلأ» » لاق فالخم
 دومالا ىلإ ىوعدلا ىف هم ومع ىلع ربلا نوكي نأ لمتحو « مهعيمج ىلإ ال میضعب لا هثعب اء),هنال « ضعبلا ةداراو
 (باتكلا لهأ نم موق ىلع مدقت كن)) هلو  ةصوصنبلا نم ةبج ىلع تناك ام ذاعم ةرمإ تناك ناو ةر وكذملا
 الوطم قحسا نبا هركذ اك رفصالا عبت وهو برك ىذ دعسأ نمز ىف نهلا ةيدوهلا لوخد ءادتبا ناكو « دوها مث
 ةشبحلا تبلغ امل كلذ دعب نيلا ىلإ ةينارصنلا نيد لخدو « ةيد وهلا ىلع نيا لهآ ضعبو مالسالا ماقف , ةريسلا ىف
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 اک « نزي ىذ نب فیس اهنع مهالجأ یتح ةبعكلا مده دارأو کم ازغ ینلا لیماا بحاص ةهربأ مهنم ناكو « نيلا ىلع
 « نهلاو كم نيب یهو نارجنب الإ الصأ ىراصنلا نم دحأ نیلاب كلذ دعب قبب ملو « اضيأ اطوسبم قحسا نب هركذ
 طسو ىف یضم (كلذ اوفرع اذاف هللا اودح وب نأ ىلإ موعدتام لوأ نكيلف) هلوق . دوهلا نم لیلق اهدالب ضعبب قبو
 هللا اوفرع اذإف هللا ةدابع هيلا موعدتام لوأ نكيلف » ظفلب هللا دبع نب ىحي نع ةيمأ نب ليعام"ا قيرط نم ةاكرلا
 نيمرحلا مامإك ةفرعملا بجاو لوأ لاق نم هب كسمت دقو « ىراخبلا هنع هجرخأ ىذلا خيشلا نع لسم هجرخأ اذكو
 دصق ىلع تايبملا نم ءىش نع فافكنالا الو «لاثتمالا دصق ىلع تارومأملا نم ءىثب نايتإلا ىنأتبال هنأب لدتساو
 ةمدقم وهو « لالدتسالاو رظنلاب الإ قاتتال ةفرعملا نأب هيلع ضرتعاو « ىهانلاو رمآلا ةفرعم دعب الإ راجزنالا
 ءازجأ وذ رظنلا نأب بقعتو « كروف نباك ةفئاط اذه ىلا بهذو « رظنلا بجاو لوأ نوكيف بجيف بجاولا
 ذاتسالا نعو بيطلا نب ركب بأ ىضاقلا نع کم وهو رظنلا نم أزج بجاو لوأ نوكيف « ضءإ ىلع ابضعب بترپ
 ةفرعملا بجاو لو لاق نم نأب لاوقالا هذه نيب مبضعب عمجو « رظنلا ىلإ دصقلا بجاو لوأ ینارفسالاقسا ىبأ
 ىلع كلذ لديف « ةفرعلا ليصح ىلا ةليسو هنأ لسي هنال الاثتما دارأ دصقلا وأ رظنلا لاق نمو « افيلكتو ابلط دارأ
 ماند ىلاعت هلوقب كس و هلصأ نم اذه نع ضرعأ نم « نامالا باتک » ىف ترکذ دقو « ةفرعملا بوجو قبس
 ةيآلا رهاظ ناف «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لک » ثيدحو 4 ابیلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف « افینح نيدلل كبجو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل صخشل ىلع أرطي كلذ نع جورخلا نأو « ةرطغلا لصأب ةلصاح ةفرعملا نأ ثيدحلاو :

 هذه نإ : لاقو اذه ىلع ةرعاشالا سوءر نم وهو ىنانمسلا رفعج وبأ قفاو دقو « هنارصنيو هنادو<ب هاوبأف»
 ةلادلا ةلدالاب هللا ةفرغم دحأ لك ىلع بجاولا نأ اهياع عرفتو ۽ ةلزتعملا لئاسم نم یرعشالا ةلاقم ىف تيقب ةلئسملا
 ىثالعلا نيدلا حالص ظفا_ ا انخيش خيش مالك نم ءزج ىف تأرقو . ىهتنا كلذ ىف ديلقتلا یکی ال هنأو « هيلع
 لوق لوالا فرطلاف « طسوتمو طرفمو ط"رفم نيب تنیابتو بهاذملا امف تضقانت ام ةلتسلا هذه نأ : هصخلم ام
 نب هللا ديبع كلذ قالطا هيلا بسن نمو « هنع كببرشلا ناو ىلاعت هللا درجو تابثإ ىف ضع ا دیلقتلا نكي لاق نم

 ةمئالا نع تبث ام ىلا دنتساو ةلدالا ىف رظنلا مرغ غلاب نم مهمو « ةيرهاظلاو ةلبانخا نم ةعامجو ىربنعلا نسحلا
 لع نم ةلدآلا ةفرعم ىلع دحأ لك نامی ةم فقو نم لوق : ىناثلا فرطلاو . هناي ىقأيس اک مالکلا مذ نم رابكلا
 نأ اوعزو « نيلسملا ماوع اورفكف ةفئاط تفرسأ : ىلازغلا لاقو « ینیارفسالا ق>س] بال كلذ بسنو « مالكلا
 ةصتخم ةئجلا اولعجو ةعساولا هللا ةمحر اوقيضف « رفاک وهف اهوررح ىلا ةلدآلاب ةيعرشلا دئاقعلا فرعي مل نم
 ةمئأ رثكأ نع لقنو « هلئاق ىلع درلا ىف لاطأو ىناعمسلا نب رنظلا وبأ هوحن ركذو « نيملكتملا نم ةريسي ةمذرشب
 ىف ةقشملا نم دشأ ةقشملا نم كلذ ىف نال « ابلئالدب ل بالا داقتعا ماوعلا فلکت نأ زوج ال : اولاق مهنأ ىوتفلا
 حرش ف : مهفملا ف یطرقلا لاقو « اذه دعب اصخلم هركذأسو هركذف طسوتملا بمذلا امأو . ةيقفلا عورفلا ملعت
 لئاوأ ىف وهو « ماکحالا باتک ه ءانثأ ىف هحرش مدقت ىذلا « مصخلا دلالا هللا ىلا لاجرلا ضخبأ و ثيدح
 هدرو قلا ةمفادم هتموصخ دصقي ىذلا وه هللا هضنبب ىذلا صخشلا اذه « لسم حيحص نم « لساا باتك د
 نع نيضرعملا نيماكملا رثكال عقب اک « نيدلا لوصأ ىف ةموصخلا كلذ دشآ و  ةمهوملا هبشلاو ةدسافلا هج والاب
 نیناوقو ةعرتخم تاحالطصاو ةعدتبم قرط ىلا , هتمأ فاسو مب هلوسر ةنسو هللا بانك اما دشرأ ىلا قرطاا



 دیوتا بانک - ۷ ۳9۰

 هش ابف ذخالا ىلع اهیبسب ًاشنب ةيظفل تاضقانم وأ « ةيئاطسفوس ءارآ ىلع اهرثكأ رادم ةبعانص رومأو ةيلدج

 داسفب لاع نم کف« طدجأ اء الاصفتا مهتسحأو ؛ اعم نامالا بهذي كوکشو « اهنع زجعب امر

 "احلا نم اعاونأ اوبكترا دق ءالوم نإ م ابلع ةقيقح كردبال ابنع لصفنم نم مو « اباح ىلع ىوقي ال ةبسشلا

 فلسلا هنع كسمأ اف اونخأف ءلا ۳۳ ٠ ناولالاو رهاوجلا زبحت نع اوثع ال « لافطالا الو هلبلا اهیضترال

 : مالکلا یو اهريغ وأ تاذلا یه لهو « اهسفن ىف اهداحتاو اهدیدعت و ىلاعت هللا تافص تاقلعت تايفيك نم حاصلا

 هنوك عم رومأملاب لزالا ىف قلعت فيكو « فصولا وأ عونلاب مسقني له : ىناثلا لعو  مسقنم وأ دحتم وه له

 ىلا ةاكرلاب ورمعل رمالا سفن وه الثه ةالصلاب دیزل مالا لهو « قاعتلا قبب له رومأ(ا مدعنا اذا مث « اثداح

 اف ضوخلا نع اوب لب« مبلیس كلس نمو ةباحصلا هنع تكسو عراشلا هب رمأي مل اع هوعدتبا ام كلذ ريغ

 نع ثحبلا نيب قرف E دح امل لوقعلا نوکسل < « لقعلاب هتيفيك لعت الام ةيفيك نع ٹی ناب ململ

 نعو « اهدوجو عم هسفن ةيفيك نع بجح ناك اذا هنأ ملعیلف اذه ىف فقوت نمو « تافصلا ةيفيكو تاذلا نگ

 ه تاعونصملا هذهل لعاف دوجوب عطقي نأ ملاعلا لع ةياغو « زجعأ هريغ كاردإ نع وهف هب كرديام كاردإ ةيفيك

 هانلبق هئامسأو هفاصوأ نم ءىشب هنع لقنلا تبث یتم مث « لاکسلا تافصب فصتم ريظنلا نع سدقم هيبشلا نع زنم"

 نع عدرلا ىف ینکیو « للزلا نم هبحاص نمأي ال هادع امو « فاسلا قيرط وه اک « هادع اع انتكسو هاندقتعاو .

 عطق دقو « ىعفاشلاو سنأ نب كلامو زيزعلا دبع نب رمعك نيمدقتملا ةمثآلا نع تبث ام نيملكتملا قرط ىف ضوخلا ©

 نع بغر نف « نيملكتملا ثحابم نم كلذب قلعتی امو ضرعلاو رهوجلا ىف اوضوخ مل ةباحصلا نأب ةمئالا ضم

 , نواهتلا ىلا مهضعبب و داحلإلا ىلا مبضعببو « كشلا ىلا هلهأ نم ريثكب مالكلا ىضفأو : لاق « الالض هافكف مبقي رط

 د فن واقعا نیو نع مهضارعإ كلذ ببسو 5 تادابعلا فئاظوب

 ءاج یتح « مهقيرط نع مت نم ريثك عجر دقو « اہ رثأتسا ىلا جلا نم عراشلا صوصن ىفام كرديام لقعلا

 نم ارارف قلا بلط ىف معلا لهأ هنع ىن ءىث لك ىف تصغو « مظعالا رحبلا تيكر , لاق هنأ نيمرلا مامإ نع

 ' .اولغتشتال اني اععأ اب ه هتوم دنع لاق هنأ هنعو هانعم وأ همالكاذه « ل تدقتعاو تعجر دقف نالاو دءاقتلا

 ناتلئسم الإ مالکلا ىف نكي مل ولو : ىطرقلا لاق نأ ىلا « هب تاغاشتام تفلب ام ېب غلبي هنأ تفرع ولف « مالكلاب

 وأ رظنلا بوجو نع مزاللا وه ذا كشلا بجاو لوأ نإ مبضعب لوق امهادحإ : مذلاب اقيقح ناكل هثدایم نم امه

 ىلا قرطلاب هللا فرعي مل نم نإ مهنم ةعامج لوق اتينا . رحبلا تبث ر هلو مامإلا راشأ هيلاو « رظنلا ىلا دصقلا

 كفالسأو كيبأ ريفكت هنم مزاي اذه نأ مبضعب ىلع دروأ دقل ىتح « هناا حصي مل اهوررح یا ثاصالاو اهوبتر

 درلا نم قيرطب امج لاق نم ىلع انني لك | نع ع در ذل لت نوال ها ىلع عنشتال لاقف « كناريجو

 ىح ارافك نيدلسملا مظعمو « ابجاو هللا ىف كشلا هلعجل « ارش رفاک نيتلئسملاب لئاقلا ناف « هنم أطخ وهو ىرظنلا

 الف الأو < ةرورضلاب نيدلا نم داسفلا مولعم اذهو « نيعباتلاو ةباحصلا نم اصلا فلسلا همالک مومع ىف لخدي

 سانلا نيب عاش ال عضوملا اذه ىف سفنلا ةلاطإ نع راذتعالاب همالک ىطرقلا متخو « ىرورض تايعرشلا ىف دجوب

 ىف ىدمألا لاقو . ىهتنا ءاشی نم ید هللاو « ةحيصنلا لذب بجوف اغلا نم ريثك اه ںتغا یتح ةعدبلا هذه نم

 ةركنلا ةفرعملا دض نآل « رفاك وف ليلدلاب هللا فرعیال نم نأ ىلا ةلزتعملا نم مشاه أ بهذ : راكفالا راكبأ



 و۱ ۷۳۷۵ - ۷۳۷۲ ثیدا

 « لیلد ريغ نع نکل اقفاوم داقتعالا ناك اذا امف اوفلتخا اعاو هفالخ ىلع نوءمج انا و : لاق « رفک ةركنلاو

 نكي ناو ققاولا داقتعالا درجمب ینتکا نم مینمو « بجاولا رظنلا كرتب صاع نمؤم هبحاص نا لاق نم مهنف
 عنم نم : هريغ لاقو « رظنلا بوجو قبرطلا اذهب ةفرعلا لوصح نم مزاي الف اذه لعو « الع هامسو لیلد نع
 نم نيدلسملا نيب أشن نم هنع ولخم ال ام ىنتكا لب « نیملکتلا قرط ىف قمعتلا دري ۸ لالدتسالا بجوأو ديلقتلا
 « لعلا جتنتو احيمص افل ات فلأتت ةيرورض تامدقم نهذلا ىف لصع هنأ هتياغو < عناصلا ىلع عونصلاب لالدتسالا

 نيدلا لوصأ ىف دیلقتلا نم عنلا هلك اذه ىف لصالا لیقو « هب ريبعتلل یدتها ام كلذ هل لصح فيك لثس ول هنكل
 توبثب ةجح هيلع تماق نمو « ةجح ريغب ريغلا لوق ذخأ دیلقتلاب دارلا نأب كلذ نع ةمآلا ضعب لصفنا دقو

 هنال ادلقم نكي مل هدقتعا اذاف هقدصب هدنع اعوطقم ناك ريل ىنلا نم هعمس امهف « اهب عطقلا هل لصح ىتح ةوبنلا

 ثيداحأو نآرقلا تايآ نم مدنع تبث ام ذخالا ىف ةبطاق فاسلا دنتسم اذهو « ةجح ريغب هريغ لوقب ذخأي مل
 نا لاق نم لاق اغاو « مير ىلا هنم هباشتملا رمأ اوضوفو كلذ نم كحاب اونمآف « بابلا اذهب قاعتب امف لِي ىنلا

 ةلدالا هيلع يقي نأ قلا ىلا هعوجر ديري نم جاتحيف « ةوبنلا تبشر ل نم ىلع درلا ىلا ةبسنلاب كحأ فاخلا بهذم

 الا لوألا ببس سيلو « كلذ ىلا هناا لصأ ىف جاتحيال هناف نمؤملا فال « كلف دناعي وأ لسيف نعذي نأ ىلإ .

 هحاضيإ مدقت اک اذه نم لبسأ فاساا قيرطف الأو ةفرما۱ ىلا ىدؤاا رظنلا باحيا مزلف نامالا مدع لصألا لمج

 رمالا طلتخاف « نمومب سيل نم ىلع ةجحلا ةمافا نم ركذ ام ىلا جاتحي ىتح صو هللا هيلع تلدام ىلا عوجرلا نم

 اوركذو « ديلقتلا مذ ىلع مبقافتاب لالدتسالا بجوأ نم ضعب جتحاو . ناعتسلا هللاو كلذ طرتشا نم ىلع
 نأبو  یدفا وه نیرمالا ىأ یردب ال لالدتمالا لبق دحأ لک نأبو « ديلقتلا مذ ىف ةدراولا ثيداحالاو تابالا

 لالدتسا وأ ةرورض نم هيلع وهام ىلع ءىثلا داقتعا ملعلا نأبو « اهب لمعي ال یوعد وبف ليلدلاب الا حصي الام لک

 لوق ذخأ ديلقتلا نم مومذملا نأ لوالا نع باوجلاو . لاض وهف املاع نكي مل نمو « لبج وهف الع نكي ملام لكو

 ايف لمعلا سیل و «لوقيام لك ىفهعابتا بجوأ هللا ناف ام هللا لوسر كح هنم سيل اذهو « ةجح ريغب ريغلا

 ل هلقي ملول هنأ دقتعاو هلاق لوق ىف هعبتا نم هنود نم امأو « اقافتا مومذملا ديلقتلا تحت الخاد هنع یمن وأ هب رمأ

 مبجاجتحا امأو ءاحودم نوكي هناف هلوسرو هللا ربخ ىف كلذ دقتعا ولام فالخم « مومذلا دلقملا وهف هب وه لقي

 حرشنيو هسفن نيمطت نم سانلا نم لب « لس سيلف ىد-لا وه نیرمالا ىأ لالدتسالا لبق ىردبال ادح أ ناب

 بجبيف « ىناثلا قشلا لهأ مث هورك ذ ىذلاف « لالدتسالا ىلع فقوتإ نم مهنمو « ةلهو لوأ نم مالسإلل هردص

 هلنهربيو هدشرب نأ هدشرتسا نم لك ىلع بج و جاران ميلهأو [ui اوت إل ىلاعت هلوقل رانلا هسفن ىت ل رظنلا هيلع

 هعزانت مو لوسرلا قيدصت ىلا هسفن ترقتسا نم امأو . هدعبو غر ىنلا دبع نم حاصلا فاسلا یضم اذه ىلعو قحلا

 هنيزو ناميإلا ميلا ببح هللا نكلو و مهقح ىف هللا لاق نيذلا مف . | ریسیتو هللا نم اقيفوت ليلد بلط ىلا هسفن

 الو مهئابال نيدلقم ءالؤه سالو الا (مالسإلل هردص حرم هدر نأ هللا درب نف 0 لاقو . ةبآلا 4 کب واق ف

 ةعيرشلا فلاخي ام هنع اومعم نم لك نع ةرفنلا نودجب لب موعباتي مل مؤاسؤر وأ مۇابآ رفك ول مال . مېئاسۇرل

 اورمأ نم عابتا اوكرتو هعابتا نع او نم اوعبتا نيذلا رافكلا قح ىف تدرو امئاف ثداحالاو تابآلا امأو
 اوتأي تح مهعابتأ طقسأ هنأ طق درب لف نينمؤملا فالخي ماوعد ىلع ناهربب نايتإلا هللا میفاک امناو . هعابتاپ
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 نم امأو . ازيجعتو اتيكبت ناهربلاب ناینالا فلك امناو العأ هل نام رب الف هلوسرو هللا فلاخ نم لک و . ناهربلاب“

 ناهربلا كلذ هيج وتب وه مع ءاوس « هتحص ىلع نيهاربلا تماقو هب رمأ ىذلا قحلا عبتا دقف هب ءاج امف لوسرلا عبتا

 ؛ هقاطأ نم لكل بودنم نسح لعف وه نکل لسم هب مأو لالدتسالا رکذ هللا نإ مهنم لاق نم لوقو . ال مآ

 ةقب رط لاق نم لوق هريغ لاقو . قيفوتلا هللا و هرب رقت مدت ا قيدصتلا ىلا هسفن نكست مل نم لك ىلع بجاوو

 ثيدحلاو نآرقلا ظافلأب نام الا درب فاسلا ةقيرط نأ نظ هنال , ميقتسع سیل كحآ فلخ | ةقيرطو ملسأ فلسلا

 3 تازاجلا عاونأب اهقئاقح نع ةفورصملا ص وصذلا یاعم جارختسا 7 فا | هب رط نأو ‹ كلذ ىف هقف ريغ نم

 ةباغ ف فاسلا لب 3 نظ ۹ رمالا سال و « فاما ةقيرط ف ىوعدلاو فاساا ةقيرطب لبجا نب لئاقلا اذه عمل

 فال ا قيرط كس نم سال و 2 هدارم مياسنلاو هرمال عوضخلاو هل ميظعتلا ةباغ قو « لاعت هناي قاب مب ةفرعملا

 نع فيرعتلا ىف اودازف للعلا ىف موق امأو « هليوأت ةحصب عطقلا هنكمب الو دارملا وه هلوأتي ىذلا یرا اقئاو

 كلذ هل هللا نیساز نع اودادزيلف ةدايولا الإ اوبأ نإف : هيلع هلوق لدع یا 3 معلا فارعتو نلالدتسا وأ ةرورض

 نب رفظملا وبأ لاقو . قيفوتلا هللابو هيف ةلالد الف عارتلا لحس وه هوداز ىذلاف الإو « هءاق ىف دقتعلا كلذ هقلخو

 ديحوتلا ف لقعلا لئالد داران أودتعي م نيعب اتلاو احا نم فلساا نإ لاق نع لوف مالکلا لهأ ضعب بعت قاعمسأا

 مع كاذکف . مهبتك ىف هوا و دف هونسحتساو كلذ ءابقفلا لبق دقو ثداوحلا ماكحأ ۴ تاغ رعتلاي اولش ماب

 تشو غيزلا لهأ نع ةشلا لوزت هو < ءاوهالا لهأو نیدحللا ىلع درلا نمضتي هن اب مالكلا ع زات و « مالكلا زدی

 الو امآ : باجأو « لقعلا ةلداب الإ هقدص تبثي مل ینلاو « هتيقح ملعت مل باتکلا نأ لكلا لع دقو « قحلا لهال نيقيلا

 هودعو مالكلا مع نعاوجم مآ فاسلا نع حصو « عابتالاب اورمأو عادتبالا نع او حاصلا فاسلاو عراشلا ناف

 هيلع مدقو حیحصلا صالا كرت نم ال] e یہا ^i دج نع ترش ملف عورفلا امأو : بايترالاو كلل ةعيرذ.

 ىف كداولا ال « كلذ راكنإ فاسلا ةمثأ نم دحأ نع ظفحي الف هيلع ساتو صنلا عبتا نم امأو « سايقلا

ابحتسا لع اودراوت مش نف 2 محلا ةقرعم ىلا ةجاح سانلابو ىضذقنتال تاللماعملا ۱
 مع فالخ كلذب لاغتشالا ب

 نع ةياحصلا هاقاتو همتأو هلكأ ناك اذاف 4 کنید کا تاكأ مويلا اإل ىلاعت هلوقا لك نيدلا ناف : اناث امأو . مالكلا

 اهاياضق ىلا عوجرلاو لوقعلا میکحن لا ف ةجاح ىأف 0 میس وفن هب تنامطاو منع قلت نم هدقتعأو ىنلا

 ابعضاوم نع فرحت ةراتو 6 انومضع لمعي ةراتف أماع ض رعت ةع رصلا ةح رح صأا صوحصنلاو 3 الصأ اباعجو

 ااف ديلا یف عبصأ ةدايز لثم « ىنعملا ىف اناصقن الإ هيف ةدايزلا نوكت الف لك دق ندلا ناك اذإو . لوقعلا قفاوتل

 حرشفي ليلد نم دب ال لب ديلقتلا ىنكيال : لاقف نيملكتملا ضعب طسوت دقو « كلذ هب مقب ىذلا دبعلا ةميق صقنت

 لأ لک قح ف یکی لب ةيمالكلا ةعائصلا قرب نوکب نآ طرشي الو 3 ةينلعلا ةنينامطلا 4 لصحو ۰ ردصاا 4

 براطملا موضعي لاقو ¢ ردقلا اذه ف فاك صوصنلا دياقت نم هركذ مد یدلاو نهنأ هميف هيضتقيام بس

 ىأبو لصح افیک 4 او ءاچ او هلسري ناءالاو ىلاعت هللا دوجوب هعم با رال ىذلا ی زا قيدصتلا دحأ لك نم

 نمو یوتفلا ةمئأ هيلع ىذلا اذه : ىطرقلا لاق . لولؤتلا نم لس اذا ضع دياقت نع ناك وأو 3 لصوي ها قيرط

 جتحاو ‹ فاسأأ ةع نم مولبق مهنأ ةباحصلا مث مقلم ىنلا نع رتاوت امو ةرطفلا لع ىف لوقلا نم مدقت ام ب

 ماكحأ مازتلاو 2 نيتداهشلاب رارفإلا ^f أوايقف 2 ناثوالا لدعل نام نك برعلا امج نم لسا نم مالسإب اوكح



 o ۷۳۷۵ س ۷۳۷۲ ثيدحلا

 « هل هحوضو ببس لساف ام ليلد دوجول لسا امنإ مہم ريثك ناك نإو تلدالا عتب مارلإ ريغ نم مالسالا
 این نأب باتکلا لهأ رابخآ نم مدنع ناك ام درج لپ « لالدتسا مدقت ريغ نم اعوط اوبلسآ دق میثم ريثكلاف
 *یش لک ىف هوقدصو « مالسالا ىلإ اورداب مب دم ىف تامالملا مش تروظ الف ۰ هفلاخ نم ىلع رصتنیو ثمییس
 ملا ةياعر نم هشاعم ىلا عوجرلا ىف هل فتكذؤي ناك مم رینگ و ‹ امهريغو ةاكرلاو ةالصلا نم هيلا مهاعدو هلاق
 ىناعمسلا نب رفظملا وبأ لاقو . انيقيو انايإ نودادزب نولازي الف مبلمشت اتاكربو ةوبنلا راونأ تناكو « اهريغو
 کے عرشلا دري لولو ‹ كلذ نم ءىث ىف هل ظح الو « ايش مرحي الو نیش بجوي.ال لقعلا نإ : هصخلم ام اضيأ
 هللا ىلع سانلل نوكي الثا إف هلوقو + الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو  یاعت هلوقل « ءىث دحأ ىلع بجو ام
 نايبل تناك امن] مالسااو ةالصلا مباع هللا لسر ةوعد نأ معز نف < تایالا نم كلذ ريغو  لسرلا دعب ةجح
 ءاعدلا ىلإ ةيسذلاب همدعو لوسرلا د وج و نأ همزنرو لوسرلا نرد هللا ىلا ىعادلا وه لقعلا لعحي نأ همرل « مورفلا
 ىح كلذ باجاب لقتسي هنأ رکتن امناو دیحوتلا ىلا دشرب لقعلا نأ رکتنال نحنو .الالض اذهب ىكو « ءاوس هللا ىلا
 ثیداحالاو باتكلا تابآ هيلع تلدام فالح كلذ نوكل تایعمسلا نع رظنلا عطق عم « هقيرطب الا مالسإ عیصیال
 امف لقعلل لاج ال ىتلا تايعمسلا تلطبل كمل وأ لوقب اک ناك ولو « ىونعملا قيرطلاب ولو ترتاوت ىلا ةحيحصا
 ‹ هتيقح داقتعاب انيفتكا الاو هللا قيفوتبف هانلقع ناف « تايعمسلا نم تبث ام نامالا بحي لب « اه اوا
 الجر نا » سابع نبا نعدواد وبأ هجرخأ ام همالك ديؤيو . ىهتنا ىلاعتو هناحبس هللا دارم قفو ىلع
 : لاق ؟یزملار تاللا عدن أو هللا الإ هلإ ال نأ دیشن نأ كسرآ هلآ هللا كدشنأ هَ هللا ا
 قآ , هنأ ماسم دنع ةسبع نب ورع ثيدح ىفو « ةيلعث نب ماض ةدق ىف نيحيحصلا ىف هلصأو « لساف . معن
 هللا دحوأ : لاق ؟ ءىش ىأب : تلق . معن : لاق ؟ كلسرأ هلأ : تلق . هللا ىف : لاق ؟ تنأ ام لاقف يي ىنلا
 ل يتلا هيلع رکناف هللا الا هلا ال لاق ىذلا هلتق ةصق ىف ديز نب ةماسأ تیدح فو « ثيدحلا « ايش هب كاال
 ' نم اههريغو ىرسكو لقره ىلا مّ ىنلا بتك ىفو « تايردلا باتك م ىف امدقت دقو « هأنعم ىف دادقلا ثيدحو
 هئاعد ىف دز مل هي هنأ ىلع لادلا یونعلا رتاوتلا ةرتاوتلا رابخالا نم كلذ ريغ ىلا ۽ دي-وتلا ىلا موعدي كوما
 مدقت نع هناعذإ ناک ءاوس هنم لبق كلذ لمف نف ؛ هنع هب ءاج ايف هوقدصيو هدحو هاب اونهؤي نأ ىلع نيك رشملا
 لاقو . هدانع ىلع رمتسي وأ نعذي نأ ىلا ةجحلا هيلع ماقأ وأ« رظنلا ىلع ذئذيح هيا مهم فقوت نمو ؛ ال مأ رظن
 ةلاسرلا تازجمم لالدتسالا قيرط ماعلا ثودحو عناصلا تابثا ىف انتمثأ ضعب كلس « هاقتعالا باتك د ىف قبل
 ةصق ركذ مث « لسرلل اوباجتسا نيذلا نايا عفو هجولا اذه ىلعو . مب ىنلا هيلا اعدام لوبق بوجود ىقلصأ اهناف
 هللا نم البزتت انيلع التو هللا ىلا اناعدف هقدص فرعا الوسر انيلا هللا ثعب » هل بلاط یآ نب رفعج لوقو یشاجنلا

 « قاک رلا باتک , ىف ةعرخ نا هجرخآ دقو « هلوعب كيدحلا « قتلا هب ءاج ىذلا نأ انفرعو هانقدصف ءىش هییشیال
 ىلع نآرقلا زاجعاب اولدتساف قبلا لاق « نسل ا ةجرد ىف هثیدحو ةفورعم هلاحو قحسا نبا ةياور نم هحيف ند
 ىف ی لوسرلا هب ءاج ام كلذ ريغو ماعلا ثودحو هتینادح وو عناصلا تابثا نم هب ءاج امي اونمآف « ىنلا قدص
 هنع تبث ءىث لك ىف هقيدصت بجرف « رابخالا ىف روبشم كلذ لثم ملس نم بلاغ ءافكاو « هريغو نآرقلا
 ثيداحالاو تابالاب رظنلا طرتشا نم لدتسأ دقو . ماعأ هللاو حابتا وه لب اديلقت كلذ نو ر الو 6 عمسلا قد رطب
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 دوجر ىلع نامالا فقوت ركنأ امناو « رظنلا لص رکن ل رظنلا طرتشي مل نم نآل ایف ةجح الو «كلذ ىف ةدراولا

 ول ذا ماعلا ديفيال ديلقتلا نأب مبضعب لدتساو « اطرش هلعج رظنلا ىف بيغرتلا نم مزايال ذا « ةيمالكلا قرطلاب رظنلا

 اذهو . نيضيقنلا نيب عملا ىلا هئاضفال لاحت وهو . هثودح ىف دلق ناو ملاعلا مدق ىف دلق نمل الصاح ملعلا ناكل هدافأ

 ءافتكا نع مبضعب رذتعاو الصأ ضقانني الف هبر نع هب ربخآ امف عقلي هديلقت امأو . قلي ىنلا ريغ ديلقت ىف أتي ام
 ررقت دعب اماو . ءىدابملا ةرورضل ناك كلذ نأب رظن ريغ نم بارعالا نم ملسأ نم مالسإب ةباحصلاو يلب ىنلا

 مالكلا لهأ نم كلذ طرتشا نم نا بجعلاو راذتءالا اذه فعض خم الو ةلدآلاب لمعلا بجيف هتربشو مالسإلا

 مل ولو عدتبم وهف اهواصأ ىتلا دعاوقلا نم ةدعاق ركنأ نم نأ ناهذآلا ىف رقتسا ىتح هيلا عاد لوأ مو ديلقتلا نورکنی

 ةفرعم ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دلق نم ريفكت ىلا ممرمأ لاف ديلقتلا ضح وه اذهو اهذخأم فرعي لو اپمیغب

 ارفس اوناک موق لثک مهنا : فاسلا ضعب لاق ( الا مهلثم امو الالض اذهب نکو مدلق نم نامياب لوقلاو ىلاعت هللا

 مدقف نيمسق اومسقناف یتش اقرط اهیف اوأرو بورشلار لوکألا نم ندبلا هب موقي ام ايف سيل ةالف ىف اوعقوف

 هنع تفاختو ءا وجاف هوعبتف اوجنت اف ینومناف ةدحاو اهنم ةاجنلا قيرطو قرطلا هذم فراع انأ مهل لاق نم اودجو

 الو دشرم ريغب اومجه مسقو اوجنف اهب اوامعف ةاجنلا اهب لمعلا ىف نأ ممل ربظ ةرامأ ىلع اوفقو نأ ىلإ اوماقأف ةفئاط

 هزج نم تلقنو, اهنم ىلوأ نكت ۸ نإ ةرامالاب ذخأ نم ةاجن نودب دشراا عبتا نم ةاجن تسيلف « اوكدلبف ةرامأ

 مانلا نيقيلا هل لصحو الصأ ةلدالا نم ءىش ممل ةيلهأ هل ال نم : لاقیف لصفي نأ نكمي العلا نيدلا حالص ظفاحلا

 مل ةلدآلا ميفل ةيلهآ هيف نمو « كلذب هنم زنكي هناف « هبلق ىف هللا هفذقي رونل وأ كلذ ىلع هتأشنب امإ بولطملاب

 « رظن یندأب لصحت ىتلا ةلمجلا ةلد الا کت و هيد دحأ لک ليادف كلذ عمو « لباد نع ناعإلاب الإ 4۰ فاك

 امأو « ةط وتلا ةفئاطلا مالك نيب عمجا لصع اذهف لاق « هنع لوزت نأ ىلإ ملعتلا هيلع بجو ةهبش هدنع تاصح نمو

 الغ نم اذكو « نیلسلا رثك أ ناميإ مدعب لوقلا نم هنم مزلي امل هيلا تذتلي الف دلقملا نام) ینکی ال لاقف الغ نم
 . اصخلم ىبتنا رظنلا لهأ نم اون وكب مل فلسلا رباكأ نأ نم هنم مرا ال ةلدآلا ىف رظنلا زوال لاقف اضيأ .

 نم هسفن هب فارع ام اديقم كلذ ناك ناف « رشبلل ةنكمم هبنک ةقيقح هلا ةفرعم نأب « هللا اوذرع اذاف , هلوقب لدتساو "

 ادعام امأف ءهب سأب الف ثودحلاك ةصيقن لك نع هبيزاتو « الثم ةدارالاو ةردقلاو ملعلا ند ةقئاللا هتافصو هدوجو

 كلذ ىلع هللا اوفرع اذإف هلوق لمح اذاف مي الع هب نولعیح ال ول ىلاعت هلوقب ةراشإلا هبل و رشبلل مولعم ريغ هناف كلذ

 ةاورو ةدحاو ةصقلا نال « رظن هيفو ةظفللا هذهب قطن معلب هنأب مرجلا ىلع فقوتي هب جاجتحالا نأ عم اضاو ناك

 نوكي نأ لاتحا عمو « اهنم ظفلب الإ ریس لقي لف ؟ هريغب وأ ظفللا اذم ثيدحلا درو له : اوفانخا ثيدحلا اذه

 ظفلب هوور کالا نأ « ةاكرلا باتك » رخاوأ ىف تنيب دقو : لالدتسالا مال ةاورلا فرصت نم ظفللا اذه

 ظفلب هاور نم مهنمو « كلذب كل !وءاطأ مه ناف « هللا لوسر ادم ار هتلا الإ هلإ ال نأ ةدابت ىلا ميعداف د

 « هللا اوفرع اذاف « هللا ةدابع ىلإ مبعداف ر ظفلب هاور نم مهنمو « كلذ اوفرع اذاف « هللا اودحوب نأ ىلا ميعداف ٠

 ىلإ كلذ هلوقب ةراشالا و « نيتدابشلاب رارقالا : ديحوتلاب دارااو « ديحوتلا : ةدابعلاب داراا نأ ايب عملا هجوو

 هذه نيب عمحي كلذبف ةيعاوطلاو رارفالا ةفرعملاب دارملاو « كلا دیحوت اوفرع ىأ هللا اوفرع اذاف : هلوقو « ديحوتلا
 محلا ق راضتقالا مدقتام ريغ دئاوفلا نم سابع نبا ثيدح ىفو . ذولا هللابو ةدحاولا ةدقلا ىف ةفلتخلا طظافا لا
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 « كلذ مازلاو امنع تبثام لکب قیدصتلا هلوسرو هتلاب ناعإلا مزال نم ناف « نيتدابشلاب رقأ اذإ رفاکسلا مالساب
 ملا ةوع ىف حد الف كلذ نم ءىش راكنإ نم ةعدتبملا ضعب نم عقوام امأو . نيتدابمشلاب قدص نا كلذ لصحيف

 كلذ نم ةيلع بتر ام لماعيف « مالسإلا ةع ىف دق ادانع ناك ناو « رهاظف ليوأت عم ناك نإ هنال « هاظنا

 هتفح ذاعم رخ لثم نأب بقعتو « هب لمعلا بوجوو دءاولا بخ لوبق هيفو « كاذ رغو درا ماكحأ ءارجإك

 ىنغي ام دحاولا رخ ةزاجإ باب ىف ىضم دقو « داحالا رامخأ رئاس عم ىوتسإ الف ىحولا لوزن نمز ىف هنأ ةئيرق

 لاق نم غلابو « السم كاذب يصر الثم ةالصلاك مالسإلا ناكرأ نم ءىشإ قدص اذإ رفاكلا نأ هيفو « هتداعإ نع

 اذهو « روبجلا هب مزج اك حجرآ لوآلاو « هدقتعا اذإ الم هب رفاکلا يصر « هدحج اذإ سما هب رفكي ءیش لك

 ثبعلا لاتحا هلخدیف هل مربع ال لعثلا نآل عنلاب ىلوأ رهو همال» اب م الف ىلص ول اک لعفا امآ داقتعالا ىف

 عم ناك ناف « ادحاج نكي مل ولو الذب ىلع عنتملا ربقو « هيلع تيجو نم ةاكزلا ذخأ بوجو هيفو . ءازهتسالاو

 ثيدح لاملاب هريزعت ن درو دقو « هب قيلي امب رزع عانتمالا ىلع هريزعت نكمأ ناف الإو « لتوق هک وش اذ هعانتما

 نم ةمزع هلام رطشو «اهوذخآ اناف  ةاكرلا ىنعي  !رعنم نمو و هظفلو اعوفرم هدج نع هببأ نع يكح نب زج
 نب زب ةمجرت ىف لاقف نابح نبأ امأو ؛ ماحلاو ةعزخ نا هحمصو یاسألاو دواد وبأ هجرخأ ثديدحلا « ابر تامزع

 هيلع لد ىذلا محلا نأب هب لمعي مو هحمص نم باجأو « تاقثلا باتک , ىف هتلخدال ثيدحلا اذه الول مکح

 فرعتال لالاب ةبوقعلا نأ ةبج نم باوجلا اذه ىووذلا فعضو < خسن مث كاذك الوأ ناك مالا نأو خوسنم

 راشأ ام ىوونلا دمتعاو «كلذ فرع الو خيراتلا ةفرعك هطرشب الإ تبشال خسفلا نالو خسنلا ىوعد م قح الوأ

 نب زاب نيعم نب ىحي نع روصنم نب قحا لاق ىتح ر وجا دنع وم هنال دی سیلو زہ فرعضت نم نابح نبا هلا

 « ثيدحلا لهأ دنع ةقث وهو ةبعش هيف ملكت : یذمرتا لاقو « ةقث زب نود ناك اذا حي هدج نع هيبأ نع ميكح

 لاقو « حيحصلا ىف هل قلعو حيحصلا جراخ یراخیلاو قحساو دحآ هب جتحاو « ثيداحأ ةدع یذمرتلا هل نسح دقو

 هديؤيو« هافك اذه ىلع ىعفاشلا دلق نم دمتعا ناف ىعفاشلا دنع ال ةجح ىدنع وهو دواد ىبأ نع ىرجألا ديبع ونأ .

 فلاخا ةردن ىف دعي هاضتقمب لاق نم لوقو احجار اضراعم هل نأ ىلع لدف هب لمعلا كرت ىلع راصمألا ءابقف قابطإ

 نأ ىلع كلذ دعب ءاهقفلا قبطأ دقو « كلذل هماقأ نم وأ مامالا ةاکرلا ضيقي ىذلا نأ ىلع اضيأأ بايلا رخ لد دقو

 قو « كلام نع ةياور رهو مامإلا ىلا عفدلا بوجوب لاق نم ذشو «جارخالا ةرشابم ةنطابلا لاومآلا بايرآل

 هلوأ حتفي ( نيصح يآ نع ) هلوق « اضرأ ذاعم ثيدح : ىناثلا ثيدحلا . هيف منع لیصفت ىلع هوحن یعفاشلا ميدقلا

 هتينكب روبشم هوبأو « ىبراحلا ءاثعشلا نأ نب ثعشأ ره < مياس نب ثعشالاو و « ىدسالا مصاع نب نامثع همساو

 اذه ىف هلوخدو « قاقرلا باتک » ىف ىفوتسم هحرش مدقق ( دابعلا ىلع هللا قام ىردتأ ( هلوق . ها نم رثك أ

 نم ملع اقح هللا ىلع دابعلا قح » هلوقب ديري نيتلا نبا لاق « ديحوتلاب دارملا هناف ایش هب اوكرشتال هلوق نم بابل
 ىلاعت هلوقك « ةلكاشملاو ةلبا هلا ةبج ىلع وه وأ هعوقو ققحت ىف بجاولاک وبف لقعلا باحياب ال عرشلا ةبج
 . ىف نقل مدقتو « سيوأ ىبأ نبأ وه ( ليعامسا انثدح ) لوق . ثلاثا ثيدحلا ( مهنم هللا رفع مهتم نورخسيف )

 نم هب حرص ال انه هدروأو ءاحورشم كلام نع رخآ هجو نم « نآرقلا لئاضف باتك دى م دحآ هللا وه لق لضف

 ء هلوأ ىف وار ةدايزب كانه مدقت رفعج نب ليعامسا داز انه هلوقو « هدب ىذلا ىف اک ةيدحالاب ىلاعت هثا فصو
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 « رمعم وبأ لاقو ابضعب قو « خسألا ضمب ىف انه عقو اذکو « رفمج نب ليعامسا انثدح » رمعم وبأ دازو : لاقف

 ايف ةشئاع نع ةرمع ثيدح : عبارلا ثيدحلا . هلصو نم ةيمستو اذه رمعم ىبأب دارلا ىف فالتخالا كانه مدقتو

 هب و شک ال اذک ( حلاص نب دحآ انث دح ) هو. نآرقلا لئاضف ىف ile مدقت دقو ؛ اضيأ صالخالا ةرومإ قلعتب

 انثدح , خسنلا ضع ىف نأ ىزملل فارطالا ىف عقوو « یارطالا ىف دوعسم وبأو جرختسملا ىف معن وبأ مزج

 هبسحأ اذه دمو : فلخ لات قارطالا ىف فاخل اعبت قهيبلا مزج كلذبو : تلق . « خاص نب دمحأ انثدح دم

 ىراخبلا هركذ بهو نبا نع ةلمر> ةياور نم ثيدحلا قاس نأ دعب ليعامسالا دنع عقوو « ىهذلا یح نب دع

 دمحف سكألا ةياور ىلعو « دم لاق و ظغلب ىليعامسالا دنع عقو هنأ ف « خاص نب دحأ نع سيخ الب « دم نع و

 ذئنيح جاتعو : تاق . الحا اذه ىنامركلا ركذو ىر رفلا دمت وه « دم لاق » لئاقلاو , فنصملا ىراخبلا وه

 انا دح ١ هلوق ٠ ةيتألا و ةيضاملا ثيداحالا نم هريغ نود ثيدحلا اذه ىف هب یر رفلا حاصفا ٤ ةتكذلا ءاديا ىلا

 ىلع الجر ثعب ) هلوق « هتیاور ىف لسم هامسو ديعس وه « لاله ىنأ نبا ١ و یرصاا ثراحلا نبا وه ( ورع

 لل سهو » هتيمست ىف فالتخالا نایب « ةالصلا باتك و نم ةعكر ىف نيتروسلا نيب عملا باب ىف مدقت ( ةيرس

 وه لقب متخيف ) هلوق « كلذ نم حجرتي ام نايبو دحاو امه وأ ةرياغم هابق دجسم ىف هموق موي ناک ىذلا نيبو هني

 , لمتحيو « رهاظلا وه اذهو ةعكر لك ىف اهأرقب مث اهريغب أرقي ناك هنأ ىلع لدي اذه ديعلا قيقد نبا لاق ( دحأ هللا

 نيب عمجا زاوج هنم ذخؤيف لوألا ىلعو < 1 ةمکرلاب صتخیف هتءارق رخآ اهب متخي هنأ دارملا نوكي نأ

 , « ةتداعإ نع ىنغي امب « ةالصلا باتك و نم روكذالا بابلا ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو . ىهتنا ةعكر ىف نيتروس

 نم ةقتشم هؤامسأو « هتافصو هءامسأ امف ال نمحرلا ةفص ا! لاق امن نيتلا نبا لاق ( نمحر لا ةفص اهنال ) هلوق

 قيرطب امإ مثلي ىنلا نم هعم ءىشل ادنتسم كاذ لاق روكذملا یباحصلا نوک نأ لمت : هریغ لاقو « هتافص

 سابع نبا نع نسح دنسإ « تافصلاو ءامسألا باتك » ىف قبلا جرخأ دقو « طابنتسالا قيرطب امإو ةيصوصالا
 5 اهرخأ ىلا دحأ هللا وه لق ال لجو رع هلا لزناف « دبعت ىذلا كبر انل فص اولاقف مقلي ىنلا اوتأ دوبلا نآ ذ

 ةروس تل زلف « كبر انل بسنأ رم ینل نوك رشملا لاق : لاق بعك نب یآ نعو « لجو زع یر ةفص هذه , لاقف

 تومي الإ دلوي ءىش سيل هنأ هيفو , احلا هححصو « ديحوتلا باتک » ىف ةعزخ نبا دنع وهو «ثيدحلا صالخإلا

 لاق . « ءىث هلثك سیلو « لدع الو هبش هل نكي لو «ثروي الو توم ال هللاو « ثروب الإ توم ءىث سولو

 هب متنمآ ام لثع اونمآ نافإإ ىلاعت هلوق هریظن و لاق ةذللا لهآ هلاق « ءىث وبك سيل ءیش هلثك سيل هلوق ىنمم : قوی

 نوكيام دك آب ةيلث غ هلا قف ف « ديكأتلل هلثك» هلوق ىف فاكلاو : لاق « سابع نبا ةءارق یهو هب متنمأ ىذلاب ديري

 دنسآ م. هل نيد سيل ER تايبأ نم ليفت نب ورع نب ديز ىف لفون نب ةقرول 218 هلا ن

oLملعت له م ای هل ملعت له هلوق ینو < ءیش هلثك سيل لوت < ىلعألا لثملا هلو  یلاعت  

 ةظفل هذه لاقف مزح نبا ذشو « روا لوق وهو ةفص هلل نأ ۳ نأ هجح بابلا ثبدح قو « الثم وأ اش هل

 ناف « هباحصأ نم دحأ نع الو للي ىنلا نع تبثت لو « مبعبت نمو ةلزتعملا نم مالكحلا لهآ الع حلطصا

 دحأ هللا وه لقف هتدك ريدقت ىلعو : لاق « فعض هيفو لاله ىلأ نب ديعس دارفأ نم وف بابلا تیدح اوضرءا

 ىلع الإ قلطت ال برعلا ةغل ىف ابناف ابنوقلطب ىتلا ةفصلا فالخ هيلع دازي الو « ثيدحلا اذه ىف ءاج اک نمحرلا ةفص



. “oV ۷۳۷۵ - ۷۳۷ ثيدحلا 

 "دود نیسخالا همالكو « هفيعضت ىف هيلا تفتلي الف هب جاجتحالا ىلع قفتم ديعسو « لاق اذك ضرع وأ رهوج

 اهنم ركذ نأ دعب لاقو € ام هوعداف ىنسحلا ءامسآلا هللو )ب ىلاعت هللا لاق « ىنسحلا ءاعسالا تايثإ ىلع عيمجا قافتاب

 هئامسأ تابثإ قف تافص برعلا ةغلب امف ةروكذملا ءاسالاو م ىنسحلا ءامسالا هل رشحلا ةروس رخآ ىف ءامسأ ةدع

 بجول كلذ الولو« ةايحلا ةفص ىهو تاذلا ىلع ةدئاز ةفصإ فصو دقف الثم ىح هنأ تبث اذإ ةنال « هتافص تايثإ

 ( نوفصي اع ةزعلا بر كبر ناحبس ل ىلاعتو هناحبس لاق دقو « طقف تاذلا دوجو نع ءینی ام ىلع راصتقالا

 نم ةعامجو قبلا مق دقو « عورشم لاكسلا ةفصي هنصو نأ هموبغمو « صقنلا ةفص نم هب هنوفصي احع هسفن هزنف

 یهو : هتاذ تافص امهدحآ : نيمسق ىلع ةحيحصلا تداحالا قو نآرقلا ىف ةروکذلا ءامسألا عیج ةنساا ةمئأ

 هفصو زوج الو لاق « لزالا نود لازیال اف هقحتسا ام یهو : هلعف تافص ىناثلاو « لازپ الو لزب ل امف هقحتسا ام

 ةردقلاو ةايحلاك لقعلا ةلالد هب تنرتقا ام هنم مث « هيلع عمجأ وأ ةتباثلا ةحيحصلا ةنسلاو باتكسلا هيلع لد ام الإ

 ةبوقعلاو وفعلاو ةتامإلاو ءايحإلاو قزرلاو قلخلاكو « هتاذ تافص نم مالکااو رصبلاو عمسلاو ةدارالاو لعلاو

 لوزتلاو ءاوتسالاكو « هتاذ تافص نم نيعلاو ديلاو هج ولاكةنسااو باتكلا صنب تيثام هنمو « هلءف تافص نم

 مل هتاذ ةفصف « هيبشتلا هنع یننی هجو ىلع اهب خلا توبثل هل تافصلا هذه تابث) زوجيف « هلعف تافص نم ءىجماو

 نأ ايش دارآ اذا هرمأ اما إل ةرشابم ىلا لعفلا ىف جاتحي الو هنع ةتباث هلعف ةفصو « لازن الو هتاذب ةدوجوم لزت

 فاصوأ عيمج نائمضتي نيمسا ىلع ( دحأ هللا وه لق ال تامتشا : مهلا ىف ىطرقلا لاقو ( نوكيف نك ل لوقي

 دحاولا ناف « لاكلا فاصوأ عيمجب ةفوصوملا ةسدقملا تاذلا ةيدحأ ىلع نالدب ام ماف « دمصلاو دحالا امهو : لاکسلا

 ٠ دحاولاو « ةرثكلاو ددعتلا یفن ىلإ ةعجار ةدحولاف « افرعو الاعتسا اقرتفا دقف دحاو لصأ ىلإ اعجر نإو دحالاو

 .ةثلا ىف هنولمعتسي اذطو « هاوسام ىفنل ضرعتيو هلوادم تبر دحالاو هادعام ىفنل ضرعت ريغ نم ددملا لصأ

 صاخلاهدوجوب رعشم ىلاعت هللا ءامسأ ىف دحالاف ادحاو تيأرو ادحأ تيأرام لاقي « تايثإلا ىف دحاولا نولمعتسيو

 دمصي ثبح هددؤس ىنا ىذلا هانعم نآل لاكلا فاصوأ عيمج نمضتي هناف دمصلا امأو , هريغ هيف ةكراشيال ىذلا هب

 نأ هدام نوک نأ لمتحي « نمحرلا ةفص ابنال ه هل وق ديعلا قيقد نبا لاق « هلل الإ ةقيقح ميال وهو ابلك جاوا ىف هيلا

 الإ كلذ ريغ لمتحيو فصولا سفن نكي مل ناو فصولا هنأب ركذلا نع ربعف فصو ركذ ول اک نمحرلا ةفص ركذ ابف

 كلذب تصتخاف ىلاعتو هناحبس هللا تافص الإ امف سيل هنال كلذب ابصیصخت لعل نكل ةروسلا هذ كلذ صتخ ال هنأ

 « ةروسلا هذه هتبح هل هللا ةبع ببس نوكي نأ لمتحي : ديعلا قيقد نبا لاق (هبحي هللا نأ هوربخأ) هلو . اهريغ نود
 ةبح : هعبت نمو ىرزاملا لاق « هداقتعا ةمص ىلع ةلاد برلا تافص ركذل هتبع نآل همالك هيلع لد امل نوكي نأ لمتحو

 وهو هيلا مرنم لیلا اهيف دعبي ال هل مهتبعو + ميعنتلاو ةباثإلا سفن ىه ليقو « مهميعنتو مهباوث هتدارإ هدابعل هللا

 هيلا موليم هل ةبحا ةقيقحو ةبحلا ةرمن ةماقتسالا نأ قيقحتلاو « هتعاط ىلع مهتماقتسا هل متبع ليقو « لیلا نع سدقم

 : نيتلا نبا لاقو < دييقتلا عضوم ىف قالطإلا نم هيف ال رظن هيفو . ىهتنا ابهوجو عیمج نم ةبحا هن احبس هقاقحتسال

 الو ليم تسيل و همارک]و هل هبي رقت هدبمل هللا ةبح : مهفملا ىف ىطرقلا لاقو « مهعفني نأ مهتدارا هلل نیقولخما ةبحم ىنعم

 هنأ هسفن نم دجب ءرملا ناف « الع دئاز ءىش یه لب ةدارالا سفن هبرل دبعلا ةبحم تسيلو « دہعلا نم یه اک ضرغ

 نم سحو ةزئاجلا ههوجو ضر لعءاا صع ىلا یه ءدارالاو < هليص# ىلع الو هباستكا ىلع رده الام بع



 ديحوتلا باتك - ۷ . ۳۵۸
 تست حس تا هد سس ا

 ةدارا مب هل قلعتي مل ناو ءامركلاو ءالضفلاو هالعلاک ةئسملا لاعفالاو ةليمجلا تافصلاب نيفوصوملا بح هنأ هسفن

 ايش هللا ةقزر نم دنع فورعم وه 3 ةيجلا ةققح لع هسح بو. ع ىلاعتو هن احبس هللاؤ قرفلا حص اذاو تصصخم

 تافص نم انباحأ ضعب دنع ضخيلاو ةا : ىلا لاقو . نيصاخلا هببحم نم انلمج نأ ىلاعت هلا لأسذف « كلذ نم

 نم هلوقو ل هلوق نم وهف مذلاو حدملا نم ناك امامأو ¢ هتناهإ هضخن ینعمو هبحأ نم ماركإ هت ىنعف ¢ لعفلا

 3 هماركا هتدارا ىلا عجل ابلعافو « ةدوممما لاص#ا هترحف ؛ ةدارالا ىلا عجريف هتاذ تافص نم همالکو « همالك

 هتناهإ هتدارا ىلا حجر, ابلعاذو « ةمومذملا لاصخلا هضغب و

 ( ىنسحلا هايسألا ف اومدن امايأ ؛”نمحرلا اوعدا وأ هلا اوعدا لق ) ىلامتو كرابت للا لوف بس - ۲

 نع »نايبظ أو بهو نب ديز نع شءألا نع ةيواعم وبأ انربخأ مالس نب دع شم =~ ۷

 4 سانلا محر ال نم هللا محرر ال : را /لوسر لاق 2 لاق للا دبع نب رب رجا

 ب ىنلا لاقف « تولا ىف امبا ىلا هوعدت هتانب ىدحإ لوسر هءاجذإ إب ینلا دنع انك: لاق ديز نبا

 تداعأف ۰ "بسلح 3 هلو ریصتاف اه'رذ «ىمسم لجأب هدنع "ىش لكو ¢ ' ىطعأ ام هلو ذخأ ام ن "نأ اه ریخاف عجرأ

 4 2 و 2 ساو 0 7 e ° £. ىف <

 هيلإ ىصلا عفدف « لبج نب ذاعمو ةدابع نب دغس همه ماقو هیت ىنلا ماقف . اپدینایا تمسفأ دن هع لورا

 م 1 ش ما سم هر

 فا امامجت ةهحر هذه : لاق ؟ اذه ام هللا لوسراي : دعس هل لاقف . هادیع تضافف « نش ىف اهنأك عقففت هو

 ۱ ۰ ءا حرا هدابع نم 1 محرک اعو 6 هدابع بولق ف

 رك ذ ( ىنسحلا ءامسألا هلف اوعدت ام ايأ نحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق : ىلاعتو كرابت هللا لوق باب ) هلوق

 ةماسأ ثيديحو “¢ بدآلا باتک » ق قوتسم هج رش مدت دقو « سانلا محریال نم هللأ محریال م رب رچ ثبدح هبق

 بولق ىف ىلاعت هللأ ابلعج ةمحر هذهر هيفو اع تضافر ۰,9 و ۰ ابءیضدد هل هللا لوسر تذب دلو ةصفق دبر نبا

 ف هضرغ : لاطب نبا لاق € رانجلا بانک » E قوتسم هو رم مدت دقو € ءامحرلا هدابع نم هللا ۳ تو اعاو ¢ هدابع

 اک ةمحرلا ىنعل نمضتم وهو هسفن هب ىلاعت هللا فصو فصو نمحر لاف تاذلا تافص نم یهو ةمحرلا تايثإ بابلا اذه

 هؤامسأو لاق« هعفني هنأ هيلع ىف قيس نم عفن هتدارإ هتحر دارملاو لاق « كلذ ريغ ىلا معلا ینعم ملاع هنأب هفصو نمضت

 یا ةمحرلا امأو « اهياع ةلالدلاب مسالا صتخم هتافص نم ةفص ىلع ام دحاو لك لد ناو ةدحاو تاذ ىلا عجرت اباك
 وهز ۰ موحرطا ىلع هقر یهو « هدابع بولق ىف ابقلخ هنأب ابنصو « لعفلا تافص نم ىبف هدابع بولق ىف ابلعج

 ةمحرلا نم ناقنشم « ميحرلاو نحرلا ۳ نيتلا نبا لاقو « هب قیلب ام لوأتتف كلذب فصولا نع هزم ىلاعتو هناحبس

 ناعجار لبقو 2 هجر نم ميعنت هتدارا هتحرف « ةدارالا ىنعم ىلا ناعجري ليقو « قاقتشا ريغ نم ناما ایه لبقو

 اهدودح نيد هتدامعب صأ امل هنال للعلا حزم هنأ «نمحرلا» ینعم : ىميلخلا لافو « ةب وقعلا قحنسل نم باقع کرت ىلا

 «>رلا و ینعمو لاق ‹ ةعطقنم م ججحلاو ةدأ نم is للعلا تراصف مترف هلمحتام فلكو رذنأو رشبف ابطورشو



 ۳۵۵ ۱۷۳۷۷ - ۱۷۳۷۲ ثي دیا

 : ىباطحلا لاقو « هلبع فاعضأ هتحر لضفب لماعلا بيثي لب ءالمع نسحأ لماعل عيضي الف لمعلا ىلع بيثملا هنأ

 شال كاذلو , أبيف هل ريظنال ةمحرلا وذ هانعمو ةنلايملا لع یه ةمحرلا نم ذوخأم « نمرلا ۲ نآ لا رولا بهذ

 : تلق. ی نم اما اهل تققشو محرلا تقلخ هيفو « فوع نب نمحرلا دبع ثب دع ؛ یہا هل جتحاو 0 حمج الو

 نم ماحلاو ىذمرتلاو د: د وبأو و خيراتلا ف یراعبلا ج خأ 2 ءاوالاب لسلسملاب رمت ثا ىذلا ةمحرلا ثر لح اذكو

 وذ € نح راف «_ اطل لاق مث ¢ ثيدحلا « نج را مد نومارلا » ظا صاعلا نب ور# نب هللا دبع ثا لح

 4 امحر نینموااب ناكو ر ىلاعت لاق نتنمولاب صاخ وهو لعاف ىنعمب ليعف « محراو م قلخلل ةلماشلا ةمحرلا

 نطو ۰ رخالا نم قرأ ايه زأ ناقيقر ناما 8 ميحرلاو نحرلا « لاق هنأ aie هللأ ىذر سابع نبا نع دروأو

 یاط | لاق مش فعلا یعع محراو ۳ محرما یعع ۰ نمحرلاف» دازو ‹ هلوم نيعباتلا نم ةعامج نع لقن هنأ لتاقم

 نم وه ىذلا رفصاا ال ضومفلا هانعمو فطألا اب دارملا ناکو « ىلاعت هللا تافص نم ءىش ىف ةقرلا لوخدن نعم ال
 ىلكلاو « هنع خاص ىبأ نع ىاكلا ةياور نم هنا تشال سابع نا نع روک ذلا ثيدحلاو : تلف . ماسجألا تافص

 ىلا سابع نبا ثيدح ىوار بسا هنأ لجبيلا لضفملا نب نيسحلا نع قبلا لقنو 4 لئاقم كلذكو ثيدحلا كورم

 بع قبفر ها نأ « اعوفم ةشئاع نع لسم هجرخأ ىذلا ثيدحلاب قولا هاوقو ءافلاب قفرلا وه اما لاقو فيحصتلا

 نحرلا دبع قيرط نمو لفغم نب هللا دبع ثيدح نم ادهاش هل دروأو « فنعلا ىلع ىطعي الام هيلع ىطعيو ؛ قفرلا

 لدّتساو ۾ لعفلا ف صاخ ةيمسقلا ىف ماع ۰ ميحرلا و و « لعفلا ىف ماع ةيمسنلا ىف صاخ € نمرلا « و لاق م یک نبا

 لعو « هعضوم ىف مدقت دقو ؛ هني, تدقعنا ميحرلاو نحرلاك ىلاعت هللا ءامسأ نم مساب فلح نم نأ ىلع ۰ ةبالا هذچ

 لاق ول م كارتشالا هب عقيام كلذ نم ىميلحلا صخ دقو « همالسإب <f الثم نمحرلل ةينادحولاب رقأ اذا رفاكلا نأ

 یا بسني نم لاق ولو « هيف ليوأت ال ماب حرصإ ىت> انمؤم نوكي ال هناف « تیمذا يمنا الا هل ال « ىعئابطلا

 هنم ىفتكيف می سجل ىنعم همه ال ایماع ناک نا الا « كل ذک انمؤم نكي ۰ ءاسلا ىف ىذلا الا هلإ ال دولا نم میسجتلا

 ابقتعأ لاقف ؛ ءامسلا ف تلاق ؟ هللا ناف لاق ٠ مع تلاق « ةنموم تنأ هل ىذلا .UL ىلا ةيراجلا ة ةصق 2 6م كلذب

 لاق هنأ فرع نإ الا همالسإب مح نمرلا الا 7 ال لاق نم ناو . لسم هجرخآ حي ثيدح وهو « ةنمؤم اپناف

 مل هللا الا هلا ال ىدوهيلا لاق ولو ىميلحلا لاق ؛ باذکلا ةليسم باحال عقو ام انامحر هللا ريغ یمسو ادانع كلذ
 نكي مل هللا ىلا برقی متصلا نأ م ءزب ناكو هللا الا هلا ال نثولا لاق ولو « ءیش هلثك سیل هنأب رقي یتح اياسم نكي

 هنأ « ديحوتلا باتك د ىف ىراخبلا فرصآ نم رهظي ىذلا امهدحآ : ناهبذت . منصلا ةدابع نم أربتي یح انمؤم
 ةراشإلل نآرقلا نم ةيآب هديؤيو باب ىف ابنم ثيدح لك لخديف ةسدقلا تافصلا ف تدرو ىلا ثيداحالا قوس

 فلاخ اهرکسنآ نم ناو « تايداقتعالا ىف اب جاجتحالا كرت ىف لزتلا قیرط ىلع داحالا رابخأ نع ابجورخ ىلإ

 وهو عيطم ىنأ نب مالس نع حي دنسب « ةيمبجلا ىلع درلا باتک » ىف متاح ىبأ نبا ج رخأ دقو « اعيمج ةنسلاو باتكلا

 الإ یھ ثيدحلا قام هللاو « ثيداحالا هذه نم نوركش اذام مبليو : لاقف ةعدتمملا ركذ هنأ ىراخيلا خویش خيش

 موب هتضيق اعيمج ضراللاو ب هسفن هللأ مرد و  ريصب عم هللا نا 2 ىلاعت هللا لوش ‹ هلثم نآرقلا قو

 ىلع نحرلا  املكت یسوم هللا ماکو - یدس تقلخ ال دجست نأ كىنمام هليميل تايوطم تاومسلاو , ةمايقلا

 حل هنأكو ۰: سما بو رغ 0 ره علا نم تابا رکو ج طم ن 3 مالس یاب لزب ف ه كلذ وغو (یوتسا شرعلا

 یرالا مق م ۱۳ ج + بس 6



 ديحوتلا باتك - ۷ ۳,

 سابع نبا نع فيعض دنسب هیودرم نبا ةجرخأ ام وهو « الوزن ببس ىف دروام ىلا ةبالا هذج ةج را هذه ىف

 نيإ وعدي وهو دحاو هلإ ءاعدب انرمأي دم ناك اولاقف « نمحراي هللا اب وعدب لي هللا لوسر اوعمس نيك رشلا نأ

 اعبت ىنامركلا لاق رنک اذک دمع انثدح لوالا دنسا ىف لوق ىناثلا ؛ هوحن رخآ دنسب ةشئاع نع جرخأو « توقف
 نع رذ يأ ةياور ىف مالس نبا هنأب حيرصتلا عقو دقو . ىهتنا ىنثملا نبا امإو مالس نإ امإ وه ىنايجلا "لع یا

 ربع هنأ هديؤيو : تلق . مالس نبا وهو دم نع ح لاق هناف  فارطالا ىف ىزملا عنص اک هب مزجلا نيعتف هخويش

 لعأ هللاو امهنف لك ةداع نم فرع امل ء انثدح , لاقل ىنثملا نبا ناك ولو ةيواعم وبأ انأينأ » هلوقب

 ( نیتلا وا وذ قا زرا وه هلا نإ ) ىلاعت لا لوف تساي - ۳

 ء را محلا دبع یآ نع رديبج نب دوعس نع شمعألا نع رج ىلأ نع ”نادبع انشر - ۷۷۸

 مث دولا 4 "نوع دی « هللا نم همم ذأ ىلع ريصأ ذأ ام : ا بلا لاق : لاق «یرمشالا 'ىسوم ىفأ نعد

 « پفژریر مهفاعي
 قفو ىلع ىوصفحلاو لیصالاو رذ ىبأل اذك ( نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نإ یلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 ملا« قازرلا انأ ینا » یسباقلا ةياور ىف عقوو « ليعامسالا ىرج هيلعو « ىفسنلا دنع وه اذكو « ةرورشملا ةءارقلا

 نم هريغو رذ بأ دنع عقو یذلا نأ معزو « ینافصلا هب مزجو ىنامركلاو ريذملا نبا هعبتو لاطب نبا ىرج هيلعو

 هأرقا لب ىنلا نأ ركذو : تلق . دوعسم نبا نع ةءارق كلذ تب دقو : لاق « ةءارفلا فالخ هنأ مهنظا م رييغت

 : لاق دوعسم نبا نع « ىعخنلا ديزي نب نمحرلا دبع قيرط نم احلا هحصعو نئسلا باحعأو دحأ هجرخأ اک كلذك

 هلوق ٠ ءىش لك ىلع رادتقالا غیلبلا رداقلا هنأ ةوقلاب هفصو ىف ىنءملا : نيسفتلا لهأ لاق هركذف لهنا لوسر ىأرقأ

 دحأ ام ) هلوق ٠ نویفوک مهلك قسن ىف نيءباتلا نم ةثالث دنسلا فو ىركسلا وه ىازلاو ةلمبلاب ( ةزح ىنأ نع )

 هلوقو « مهقزريو » انه هلوق هنم ضرغلاو « بدآلا باتك ١ ىف هحرش مدقت ثيدحلا ( هللا نم هعمس ىذأ ىلع ربصأ

 ةفصو « تاذ ةفص : ىلاعت هلل نیتفص بابلا اذه نمضت : لاطب نبا لاق « اهديدشت ءاجو لادلا نوكسإ « نوعدب »

 الو ناك ىلاعتو هناحبس هاو « اقوزم ىضتقي اقزار نال هلعف تافص نم وهف ىلاعت هلاعفأ نم لعف قزرلاف « لعف

 «قلخلا قلخ لبق كلذب هسفن فصوو قازرلا هنأب فوصوم هناحس هللاو ثدح وبف ناك مث نكي ملام لکو قوزرم

 ةوف اذ ىلاعتو ةناحبس لزي لو « ةردقلا عم یهو تاذلا تافص نم ةوقلاو « نيقوزرملا قلخ اذا قزريس هنأ ىنعع

 حیحصلاتب اثلا ةغللا ىف وهو ىوقلا ىنعمب نيتملاو . نيرداقلا مح هل ةبجوم هب ةمئاق ةدوجوم هتردق لزت لو « ةردقو

 وه « رداقلاو ةردقلا ىلا هانعم عجريو « لاوحألا نم ةلاح ىف زجع هيلا بسنبال ةردقلا ماتلا یوقلا : قريبلا لاقو

 ثيدحلا قو « ءیث هيلع عنتعال ىذلا ةردقلا ماتلا وه ردتقملاو , هتاذب ةمئاق هل ةفص ةردقلاو ةلماشلا ةردقلا هل ىذلا

 نأ ىلزتعملا معزو م ةوقلا وذ إل ىلاعت لاق دقو « ةردقلا ىنعمب ةوقلا نال ةردقب ال. هسفنب رداق هنا لاق نم ىلع در

 مهقیرط ىلع یر « رادتقالا غيلبلا رداقلا هنأ ةناتملاو ةوقلاب هفصو ىف ىنعملاو ةوقلا ديدشلا : ةوقلا وذ هلوش دارملا

 ةميدق ةردقلا نوک : هريغ لاقو رودقم لكب ةقلعتم هب ةمئاق ةفص ابن ةئسلا لهأ لوقل افالخ « ةيسفن ةفص ةردقلا نأ ىف



 ۳۱ ۷۳۸۰ - ۷۳۷۸ ثيدحلا
 ی اد سم

 ريغتلا نآل هبف ريغتلا مزلتسيال هدوجو دعب قولخلا قزر هنوكو قلعتلا وه ثداحلا نال نايفانتيال ةثداح قزرلا ةضافإو

 ةفصلا ریفتت نأ ريغ نم هب تقلع عقو امل مث « عقيس هنوکب لب قزرلا ءاطعإب ةقلعتم نكت مل هتردق ناف قلعتلا ىف

 ةردقلا ف رظن شف لامفالا تافص نم وأ تاذلا تافص نم ةردقلا له : فالتءالا اعز 9 نمو «سالا سُن ف

فص یھ لاق ةردقلا قلعت ىلا رظن نمو « هم دق تاذ ةفص یه لاق قزرلا داجا لع رادتقالا لا
 الو . ةثداح لعف ة

 ريصلا نم ليضفت لعفأ « ربصأ » ثيدحلا ىف هلوقو « ةيتاذلا فالخب ةيفاضإلاو ةيلعفلا تافصلا ىف كلذ ىف ةلاحتسا

 ىنعم نم بيرق وهو « ةبوقعلاب ةاصعلا لجاعي ال ىذلا هانعمو روبصاا : ىلاعتو هناحبس ىتسحلا هئامسأ نمو

 نيقولخلا ىذأ قاعت ةلاحتسال هدابع ىحلاصو هلسر ىذأ یذالاب دارملاو « ةب وقعلا نم ةمالسلا ىف غلبآ ملحلاو « يبلحلا

 ةيحاصلا قن ف لسرلا بيذكتو « الضفت لب ًاربق ةمهنلا رخؤي الو « صقن لك نع هزنم وهو صقن ةفص هن وكل هب

 ىلاعت هلوق هنمو « مهتلاقل ماظعتسالاو مهلع راكنإلا ىف ةفلابملل ىلاعت هلل یذالا فيضأف < مهل ئذأ هللا نع دلولاو

 ) هلوسر هايل وأو هللأ ءايلوأ نوذوب هاتعم ناف 1 زد رو ايندلا ف هللا مل هلوسرو هللأ نوذؤب نيذلا نإ 3

 ةلادلا ةوقلاو قزرلا ىتفص ىلع هلاتشا ثيدحلل ةيألا ةقباطم هجو ريذملا نبا لاق « هيلا فاضملا ماقم فاضلا ىفأف

 ةردقلا ىلا ةراشإ هيف ناف ( ىبصأ ۷ هلوق نف ةوقلا امأو € ممقزریو إل هلوق نم حضاوف قزرلا امآ « ةردقلا ىلع

لع رد ال هناف شیلا عبط فالخ 4 مهتءاسإ عه ميلا ناسحإلا ىلع
 كلذ هفلكت ةبج نم اللا ءىبسملا ىلإ ناسحالا ى

 هت وفي الو ءیش هرجعبال ال ًامو الاح كلذ

 ت ۳ 0 - 9 4

 ھاو. ةعاسلا "لع هدیع ها ناو « ادحأ هبیغ ىلع رهظي الف بيغلا ل اءإ) ىلاعتلا لوق ییساپ - €

 6 ادلع یش لک ىلع ”رهاظلا : يم لاق 4 ةعاسلا هر هيلإ - هلع الإ ما الو ینا نم لمحت امو هلعب

2 3 0 

 املع ىش "لک ىلع نطابلاو

 يضر رع نبا نع » رانید نب هللا دبع ىنث لح لالب نب نامل اندح دلت نب دلاخ اش - ۷۳۷۹

 مي الو« هللا الإ ماع رألا ضیفت ام "میل : للا "الإ اممیال سف بیشلا حيتافم : لاق لكم ”ىبلا نع امنع هللا

 می الو « نا الإ تو ضرأ یأب سفن یردن الو« ہللا الإ دعا "ملا ینأب ىتم لب الو« نا الإ دغ ىفام
 . دي ۳ و

 « لا الإ ةعاسلا موقت تم

 یر ةشئاع نع » قورسم نع ”يبعشلا نع ”ليعامسإ نع "نایفس اروم قع و نب رج شرم هس ۰

 نمو ( راصبألا هکر دال ) لوف, وهو «بدكح دقف هبر 'ىأر ےب دم "نأ كئادح نم : تلاق اهنء لا

 € لا الإ بیدا لال ) لوقي وهو « بذك دقف بينلا ل هنأ كلا

 امو هیلعب هل زنأو - ةعاسلا لع هدنع هللا ناو « ادحأ هبيغ ىلع ربظب الف بيغلا ملاع ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 رخآ ىف الع مالكا نم ءىش ىنأيسف لولا ةيآلا امأ ( ةعاسلا مع دري هيلا - هملعب الإ عضت الو ین نم لمحت



 ديحوتلا باتك - ۷ سس

 امآ و « انه روکذلا رمع نبا ثيدح حرش دنع ناقل ةروس ریسفت ىف اهلع مالكا ىضف ةيناثلا ةيالا امأو « هحرش

 « صاخلا هبلعب اسبتلم هلزنأ لاقف , هبهذل ةرصن یزتعلا هفرحو « هلل لعلا تابثإ ىف ةنيبلا ججحلا نف ةثلاثلا الا

 لاد لب میدقلا معلا سفن وه سیل تارابعلا مظن نأب بقعتو « غيلب لک هنع زجعي بواسأو مظن ىلع هفيلأت وهو

 لاقو « هتاذ تافص نم وهو قيقحلا هللا مع نع رابخإلا یه ىلا ةقيقحلا ريغ ىلع لمل ا ىلا جوح ةرورض الو « هيلع

 ىلاعت لاق دقو « هب ةيالا رصت عم هل للعلا تابثإ نم ارارف ملاعب هلع لوأف « ملاع وهو هی هلزنأ اضیآ ىلزتعملا

 ىف عقوو « هللا لع ىف كءلعو یملعام ١ رضلاو ىسوم ةصق ىف مدقتو ( ءاش ام الإ هبلع نم .یشب نوطيح الو

 ملعلا تايثإ ىف ىلوآلاك ىبف ةعبارلا ةيألا امأو « « كيلعب كريختسأ ىنإ مهللا » تاوعدلا ىف ىضاملا ةراختسالا ثيدح

 ريغب رهاظلا نع لدعو لوأ ايف فسعتف هبلعپ ةمولعم ال ىأ لاحلا عضوم ىف « هملعب » هلوق لزتعلا لاقو « حرصأو

 تقو لع دري هيلا ريدقتلاف اذه ىلعف هريغ اپمایق تقو ىتم ملعيال : اهانعم ىرطلا لاقف ةسماخ | ةبآلا امأو « بجوم

 « لع الب ملاع هنإ لاق نمل افالخ , هتاذ تافص نم وهو لاعت هللا لع تابثإ تابآلا هذه ىف : لاطب نبا لاق  ةعاسلا
 د مييلع دري ريرقتلا اذهبو « تایالا هذه ةلالدب هتةيق ىلع مواعم لكب هقلعت بجو دق هبلع نأ تبث اذإ مث

 اهنم جو ام دوجوب تانکملا صیصخت ليلدب ديم هللا نأ تبث هريغ لاقو « اهريغو ةايحلاو ةوقلاو ةردقلا

 . صيصختلا اپ هنم حصي ةفصب امل هلعف نوک نأ امإ مث « هدوجو نم الدب اهنم مودملا مدعو « همدع نم الف

 ًادحاو ارودص هنع تانکملا رودص مزل « ةروكذلا ةفصلاب ال اهل العاف ناك ول ناثلاو ء ال وأ ريخأتلاو ميدقتلاو

 نوک مزليف « ىتاذلا هاضتقم ىلع ىضتقملا فلخت ةلاحتسا ةرورض اهمدق مزار ناكاو « روطت الو ريخأتو ميدقت يغب

 لوقعملا ناهرب اذہف ريخأتلاو ميدقتلا اهب هنم حصر ةفصب لعاف هنأ تبثف , لا وهو اميدق ثداحلاو « ابجاو نكمملا

 هقلخي تاعونصملل لعافلا مث < ديري امل لاعف كبر نإ ١ ىلاعت هلوقك ةريثك نآرقلا نم ىآف لوقتلا ناهرب امأو:

 نودب طورشملادوجوو « دارملاب معلاب ةطورشم رايتخالا یهو ةدارإلا نآل ةردقلاو معلاب افصتم نوكي رايتخالاب

 تاعونصملا تدهوش الو هدا سو « هراتخم رودص هيلع رذعت هيلع ارداق هريغ ناك نإ ءیشلل راتخلا نالو لاحم هطرش

 باب ىف ةدارإلا ىف مالكلا ديزم تاسو « اهداحيا ىلع رداق هنأ انعطق لع رذعت ريغ نم راتخلا ابلعاف نع تردص

 ىف وه اع اهريغو بابلا ىف ةروكذملا تابالا ركذ نأ دعب قبلا لاتو اباد نیرشعو فين 3 «ةدارالاو ةئيثملا »

 ؛ نوكي نأ لبق ناك ام ملعي ريبخلا ىنعمو تامواعملا | معي ماعلا ىنعم : لوقي ىنيارفسالا نمسا وبأ ناك « اهانعم

 لاعت هلوق ىف سابع نبا نع قاسو < معلا نع ةرثكلا هلغشت ال یصحما ىنعمو 7 لعب اك بئاغلا معي ديبشلا عمو

 نع رخآ هجو نمو هلعفي نأ لبق هلعفيس امم هنع ىفخأ امو هسفن ىف دبعلا رس أ ام معي لاق ( ىنخأو رسلا معي إل

 نطابلاو ابلع ءیش لك ىلع رهاظلا ىحي لاق ) هلو . ادغ لمعتس ام ملعي كسفن ىف ىذلا رسلا ملعب : لاق سابع نبا

 لاقو « هل « نآرقلا ىناعم باتك » ىف كلذ ركذ روپشلا ىوحنلا ءارفلا دايز نبا وه اذه « ىحب » ( الع ءیش لك ىلع
 لقعلاب رهاظلا ليقو « هتاذب نطابلا ةلدالاب رهاظلا لمقو « اهنطاوبو ءايشالا رهاوظب ماعلا نطابلا رهاظلا ىنعم : هريغ

 نطب ىذلا نطابلاو « هالعو هيلع ربظ ءىش ىلع بلغ نم نال ءىث لك ىلع ىلاعلا رهاظلا ىنعم لیقو « ساب نطابلا

 قلاخ نال « ليصفتلاو لامجإلا ليبس ىلع نوكيس امو ناك ام ماع ۔یش لك ىأ هلوق لمشو هنطاب مع ىأ ءىث لك ىف
 دجوي الو « ملعلاب طورشم رايتخالا ناف الوأ امأ «ميلع رادتفالاو مهب ملعلاب فصتم رايتخالاب املك تاقولحلا
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 رذصت ريغب تدجو دقو هدام رذعتل هيلع رداق ريغ ناك ول ءىشلل راتخا نالف ايناث امأو « هطرش نود طورشملا

 ینانلا همدق بوجول مولعم نود مولعع هقلعت ىف هبلع صصختي مل كلذ ررقت اذاو « اهداحيا ىلع رداق هنأ ىلع لدف

 داميإل ديرم هنالو « اضيأ تامولعم ابنال تايئزجلاو « تامولعم ابنال تايلكلا ملعي هنأ تبثف ۰ صيصختلا لوبقل
 اهل مهتيؤرو نيئارلل تايئرملا ملعيف رجلا دارملا كلذب ملعلاب ةطورشم ايفنو اتابثإ نيعملا ءىثلل ةدارإلاو تايئزجلا
 تافصلا هذه دادضأو هل لكلا بوجو نم ةرورض ملع امل تاكردملا رئاسو تاعومسلا اذكو « صاخلا هجولا ىلع

 هنأ ةفسالفلا نم معز نم لضو « ةيلقعلا ةلد الا نم فاك ردقلا اذهو « ىلاعتو هناحبس هيلع عنتع صقنلاو « صقن

 وهو لاحم ىلا ىدؤي كلذ نأ اهنم ةدساف رومأب اوجتحاو ؛ّزجلا ال ىلكلا هجولا ىلع تايئرجلا ملعي یلاعتو هناحبس
 ریغت مزليف ريغتلاو تاشلا ىف تامولعملا عبات ملعلاو «لاوحالاو نامزلا ريغتب ريغتت ةينامز تايئرجلا ناف ملعلا سف

 , ةيفاضإلا لاوحالا ىف عقو امن ریغتلا نأ باوجلاو « لاع وهو ثداوحلل الع نوكتف هتاذب ما ملعلاو « هلع

 ةناوطسالاو ريغتي ىذلا وه لجرلاف « اهفلخ مث اهدامأ مث اهراسي نع مث ةناوطسإلا نيم نع ماق لجر لثم اذمو

 نع اربخ اذه سيلو « ادغ هيلع نوكن ام و نالا هيلع نن امو سمأ هيلع انك امب ملاع ىلاعتو هناحبس هتاف « اهاع

 حفاط ميظعلا نآرقلاف ةيعمسلا امأو « دحاو دح ىلع لاوحألا عیج ىف ملاع وهو انلاوحأ ىلع راج ريغتلا لب هيلع ريغت
 ضوالا ىف الو تاومسا ف ةرذ لاقثم هنع بزم ال لةو < الع ءیث لکب طاحأ  لاعت هلوق لثم هان رکذ ام

 نم لمحت امو اپماکآ نم تارمث نم جرخت امو ةعاسلا ماعدري هيلا و ىلاعت لاقو ٤ رکآ الو كلذ نم رغصأ الو

 نم طقسا امو رحبااو ربلا ىفاه م اء و وه الإ المال برخلا شام هدنعر  یامت ا هلع الإ عفت الو ا

 فتصملا دروأ ةثكنلا هذملو (نيبم باتك ىف الإ ربا الو بامر الو ضرألا تالف ىف ةبح الو العب الإ ةقرو

 ١ هض هلوقو « ارصتخم ةشأاع ثردح ركذ مث « ريسفتلا بانك م و هح رمڈ مد دقو بما دما اھم ىف رع نبأ ثيدح
 . اه ا .o ات ۰ امي

 نع ةياورلا هذه ىف مقو ۳ 4 هللأ الا بدغلا ماعيال 0 لو وه و « بذا دة بغل مع هنأ كد نمو »

 , مدقت دقو . دلاخ ىنأ نبا وهو « ليعام#ا و نت ؛ یروآ وهو « ناره س » نع ارث وهو ءف سوي نب دک د

 تأرق م » بذک دقف دغ ىف ام ماهي هنأ كثدح ندود ظالب ليعاسا نع عید و قرط ند مجنلا ةروس ریس ف

 . ںیسفت یف ةي ورلاب قاع ام حرش مدقتو « ةرايعلا ی رم ىلع ةراشإلا رابتخا نم اهنم ۳1 قلا هتداع ىلع یرج هنکل

 نم» دنسلا اذپ ةدئاملا ةروس ريسفت ىف مدقتو « فای ةروس ریسات ىف ببغلا ماعب قلعت امو « مجنلا ةر وس

 اأ 9 : باب ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ةركذاسو دیحوتلا باتک , ىلع ه-رشإ تلحأو « ايش مک ادم نأ كئدح

 ادحم نأ كثدح نم » قررطا اذه ىف هلوق لاق یدوادلا نع نيتلا نبا لقن و © كبر نه كيلا ل زنأ ام غلب لوسرلا
 ىف سیلو . ىمتنا ماع ام الإ بيذلا نم ملعي ناك لِي هللا لوسر نأ ى ءدب دحأ امو اضوفحم هنظأ ام « بيغلا ملعب
 نأ ىلع ین هنظأو « مامي هنأ ك دح نم , ظفلب هيف عقو مو لس د رپ حرصتلا انه ةروكذملا قارعا
 اد نأ كثدح نم » تلاق ثيح هلق ىذلا ىف هركذ مدقتا ل 27 هنأ ,كثدح نم , ةشئاع لوق ىف ريمضلا

 قورسم نع یعخنلا يهاربا ةياور ىف عقو هنأ هيلع ركعيو « دغ ام ملعي هنأ كنثدح نمو و تلاق مث « هبر ىأر
 ثيدسحلا « دغ ىفام ماع هنأ معز نم : ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقذ نهنم ةدحاو لاق نم ثالث و تلاق ةشأاع نع
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 ةميزخ نبا هجرخأ امف إب دمحم هنأب رصتلا درو نكلو « معازال ريمضلا نأ قايسلا اذه رهاظو ىناسنلا هج رخآ
 نأ لاق نم هللا ىلع ةيرفلا مظعأ » ظفلب یمشلا نع دنه ىبأ نب دواد نع دیعس نب هبر دبع قیرط نم نابح نباو
 نب ليعامس| قيرط نم ماسم دنع وهو « دغ ىفام ملعي اد نأو « ىحولا نم اثیش متك ادم نأو « هبر ىأر ادمم

 ةياور ىف اک « ريمضلاب اذکم « دغ ىف نوكي ام نيخي هنأ معز نمو ه هيف لاق نكلو « مت هقايسو دواد نع ميهاربا
 ۸ نم ضعب ناف ‹ بقعتم ىفنلا نم هاعدا امو « اًميش تک زب ہلا لوسر نأ معز نم » ىلع افوطءم لیعاسا
 عقو اك « تابیفلا عيج ىلع رم ىنلا عالطا مزلتست ةوبنلا ةع نأ یرب ناك ىتح كلذ نظب ناك ناءالا ىف خسزي
 عز : ميظع نزو ةانثم هرخآو ةلمبم داصب تيصالا نب ديز لاقف « تلض مب ىنلا ةفان نأ قسا نبال یزاغلا ىف
 ىناو ءاذكو اذك لوقي الجر نإ » مع ىنلا لاقف « هتقان نيأ یردیال وهو ءامسلا بخ نع م ںیخیو ین هنأ دمي
 اپ هوما !ويهذف ‹ ةرجش اهتسبح دق اذك بءش ىف یهو اهلع هللا لد دقو « هللا ىنلع ام الا ماعآ ال لاو
 نم الإ ادحأ هبيغ ىلع ربظب الف  یلاعت هلوقل قباطم وهو « هللا هلع ام الا بيغلا نم ملعيال هنأ رپ ىنلا ملعاف
 یحولاب قلعس ام لبقو « همومع ىلع وه ليقف ايف بیغلاب داراا ىف فاتخا دقو « ةبالا 4 لوسر نم ىضترا

 الا «هبلعب هللا رثأتسا ام ةعاسلا ملع نأ « نامقل ريسفت ىف مدقت امل فيعض وهو ةعاسلا ملعب قلعتیام ليقو « ةصاخ
 ةيآلا هذه ىف : یرشخرلا لاق . كانه بيغلاب قلمتیام مدقت دقو « عطقنم ءاننتسالا نأ ىلا « كلذ لئاق بهذ نأ
 نيب نم لسرلا هللا صخ دقو « لسرب اوسيلف نيضترم ءايلوأ اوناك نإو مهلا فاضي نيذلا نال تاماركلا لاطبإ
 هيف سیل و درفم ظفل هبيغ ىلع هلوق : نيدلا رفع مامالا لاقو مدقت اب بقعتو « بيغلا ىلع عالطالاب نيعضترملا
 عوقو تقو ىلع لمحيف « لسرلا الإ ادحآ هيويغ نم دحاو بيغ ىلع ررظبال هللا نإ لاقي نأ حصیف « مومع ةفيص
 اضيأ لاقو « كلذ ىلع اوربظي مل لسرلا نأب بقعتو  نودعوتام بيرقأ إل هلوف بقع اهركذ هيوقيو ةمايقلا
 هل لعجي هناف لوسر نم ىضترا نم نكل ًاذحأ صوصخلا هييغ ىلع رمظيال ىأ « اعطقنم ءانثتسالا نوكي نأ زوحي
 «مامالاب كلذ مهل عقب ءايلوآلاو « بیغلا ىلع هعالطا ىف كلاب لوسرلا صصخب : ىواضيبلا ىضاقلا لاقو « هظفح
 نأ لمتحي ليلدلاو ؛ الك تاماركلا عانتما ىوعدلاف  صاخ هليلدو ةماع ىرشخزلا ىوعد رينملا نبا لاقو
 عالطالاب دارلا لاقي نأ هماق و . یپننا تامرکسلا رئاس فال بيغلا ىلع عالطالا ىفن الإ هيف سيل لاقي
 ةا روما نم مه فدک ام اذه ىف لخدي الف « هلیصفت ىلع عقب نأ لبق عقيس ام ملع » بيفلا ىلع
 ییطلا لاقو . كلذ ومنو ةفيطل ةدم ىف ةديعبلا ةفاسملا عطقو ءاملا ىلع یشلاک « ةداعلا نم مل قرخي الامو مهن
 فرح هيلع لديو ؛ نكمأ بيغملا ىلع ءاينآلا هللا عالطإف « ءافخلاو روبظلاب عالطالا صيصخت ب رفآلا
 لوسرل الإ ايلج افشكو امات ارابظا هبيغ ىلع ربظي الف ۰ علطي ینعم « رهظي » نمضف « هبيغ ىلع » ىف ءالعتسالا
 نأ ملعيا اإ هلوقب هلیلعت و( ادصر هفاخ نمو هيدي نيب نم كلي هناف إل لاق كلذلو  ةظفحو كلم عم هيلا یحوب
 دقو . ءايبنالاك كلذ ىف اوسيلو « تاحللاو حيواتلا ليبق نم ىف تاماركلا امأو ( مهر تالاسر اوغلبأ دق

 ءاین الا 0 كروف نب ركب وأ لاقو 2 ءاین الل ةزجعم وهام ىهاضتال ءايلوآلا .تامارك نأب قحسا وبأ ذاتسالا مزج 00

 ۱ نمأي ال هناف لولا فال 4 حطقب ام كلذ یعد یئلاو ۱ اهوافا هياع بج لولاو 6: اه رارظاب نورومأم

 ريغ وأ توم وأ ةابح نم نوكيسام ىلع عباطي هنأ یعدب نم لک ىلدو نيمجاملا ىلع در ةيالا فو. جارداسال 1



 0 ۷۳۸۱ - ۷۳۸۰ ثيدحلا
 رمع نبأ ثیدح لوأ ىف هلوق و « مهنع ةيلسرلا ةفص بلس عم اضآرالا نم ءىث دعبأ و نآرقلل بذکم هنال كلذ
 لعيال » تایاورلا مظعم ىف عقوف ءهللا الا ماحرالا ضيف ام ملعي ال - لاق نأ ىلا - بیفلا حیتافم د
 « ايف دادزپ امو ةقلخلا نم صقنیام ليقف : لاوقأ ىلع ناصقنلاو ةدايزلا ىنعم ىف فاتخاو « هلل الا ماحرالا ام
 لیلا ىف ضیا رورظب صقتیام ليقو « نیتسلا ىلا سافنلا ىف دادزي امو لا ىف رهشالا ةعسنلا نم صةنيأم لیقو
 مدي دادزب امو ضیا عاطقناب لج لا ىف صقتام ليقو « تضاحام ردقب رپشالا ةعستلا ىلع دادزي امو دلولا صقنب
 ىبأ نبا دم وبأ خيشلا لاقو ؛ دعب دالوالا نم دادزي امو لبق دالو ألا نم صقنیام ليقو « عضولا دعب نم سافنلا
 ىلع رمآلا برقيل و بیغلا حتافم هدنعو زيزعلا باتکلا هب قطن ام ءادتقا حيتافم بيغلل راعتسا هب هللا عفن ةرمج
 رسیآ حینافلاو « باوبألا باغام ىلع عالطالا ىلا ءايشألا برقأو اهماع الإ ايصال بيغلا رومأ نال عماسلا
 نع للعلا نني دارملاو لاق فرمیال نأ ىرحأ ابقوف اف امعضوم فرعيال ءایشالا رسيأ ناك اذاف بابلا حتفل ءاشالا
 دوجولا ىفام عيمج ناك ايلف لاق ايقيقح كلذ سيل نکل اهيلع اهب لدتسي دق ايابسأ بويغلا ضعبا ناف قيقحلا بيغلا
 4 هنئازخ اندنع الا ءوُد نم ناو لاعت لاق اک وهو حاتفلا امال راعتساو نزاجلاب قطصملا هپبش هيلع قاروصحم
 ديزي ام ىلا ةراش] © ماحرالا ضیغت امو الهلوق ىنف ايف ملاوعلا رصح ىلا ةراشإلا اسمخ ابلمج ىف ةكحلاو لاق
 ... اهريغف اهتةيقح دحأ فرعي نأ یننف كلذ عمو ةداعلاب امنوفرعي ثکالا نوكل ركذلاب محرلا صخو صقنيو سفنلا ف
 لدت دق ابابسآ هل نأ عم رطملا صخو ىولعلا ملاعلا رومأ ىلا ةراشإ رطملا قاب ىتم ملعي الو هلوق ىفو ىلوالا قيرطب
 ماعلا رومأ لا ةراشأ توم ضرأ ىأب سفن یردت الو » هلوق قو « قيقحت ريغ نم هنکل هعوقو ىلع ةداعلا یر
 نفدی ةعقب ىأ ىف ملعيال هدلب ىف تام ول لب ةقيقح كلذ سيل نكداو هدلب توم نأ سانلا رثكأ ةداع نأ عم ىلفسلا
 نامزلا عاونأ ىلا ةراشا « هللا الإ دغ ىفام ملعب الو » هلوق قو هل وه هدعأ رق لب هفالسال ةربقم كانه ناك ولو اهم
 عم هيف عقيام ةقيقعم ملعيال هبرق عم ناك اذإو ةنم زالا برقأ هتقيقح نوكتل دغ ظفاب ربعو ثداوحلا نم اهيف امو
 ناف ةرخألا مولع ىلا ةراشا « هللا الا ةعاسلا موقت ىتم ملعي الو» هلوق فو < ىلوأ هنع دعب اف ةمالملاو ةرامالا ناکما
 ةدسافلا ىواعدلا عيمج تلازأو بويغلا عاونأ ةيآلا تعمجل هدعبام لع یفتنا برق الا ملع ین اذاو اطوآ ةمايقلا موي
 ( لوسر نم یضترا نم الإ < ادحأ ةبيغ ىلع ربظب الف ل ىلاعت هلوق یهو یرخالا ةبالا ىف ىلاعت هلوقب نيب دقو
 اصخام یبتنا قيفوتب الا نوكي ال رومالا هذه نم ءىش ىلع عالطالا نأ

 ( نما مالسا ) لامن هللا لوق تسیساپ - ه
 : هللا دبع لاق د لاق لس نب قیقش ان دح ”ةريغم انثدح ریهز انادح سنوب نب ا اشو - ۷۱

 : اولوق نكسلو « مالسلا وه هللا “نإ : كَم یبثا لاقف هللا ىلع "مالا : لوقف هلع ىنلا فاح ىلصن انك
 ردابع ىلعو انياع مالسلا « 45 ريو هللا هج رو ىتتلا م 4 مال تاپي و وأ و تاپ هلا دان فال ها شا درو “يللا ارأ كيلع مالسلا « تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا

 64 وسرو ه در۶ دع نأ مش و« نا الإ 4 ۷ نأ ”دبمشأ 6 نیطاصاا

 تابثا بابلا اذهب ةطرغ لاقو نمیپاا لاطب نبا دازو عيمجأل اذک ( نموا مالما ىلاعت هلا لوق باب ) هلوق
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 هجو نايب حراشلا ةفيظو نکس انس رظن هرکذ ايفو اهيناعم ىف دروام ضعب رکذ مث لاعت هللا ءامسأ نم ءامسأ

 تابالا عيمج ردقلا اذهب دارآ نوکی نأ نکعو ةجرتب اهدارف]و اهريغ نود رکذلاب ةث ءاع-الا هذه صیصخت

 هلو فارع الا ة ةروس ی لاق دق و سا ءاسالا لإ ىلاعت هلو تەم اهناف رشحلا هو ةروك ذا ثالثلا

 ةروصحم تسيل ةيعمسلا تافصلا نأىلإ راشأ معلا ر ةوقلاو ةردقلا ةقيقح تايثا دعب هنأكف (ا هوعدأف ىنسحلا ءاسالا

 ىلع كلذ عم تقلطأو اب ىلاعت هللا ىمست ىتلا ءاسالا ركذ لا ةراشإلا دارأ وأ ةروكذملا ةيالا ليلدب نيعم ددع ىف

 نيدمؤملا نيب ةعقاولا ةيحتلا ىلع قاطأ دقو ىلاعت هللا ءامسأ نم هنأ أ حيحصلا ثيدحلا یو نآرقلا ىف تبث مالسلاف نيقولحلا

 ىف امهرکذپ نأ بسانف اهلا راشملا ةيألا ىف ام يب للخت ريغ نم اعم اعقو دقو نامبإلاب فصتا نم ىلع قلطي نمؤملاو

 نمؤملا يفت ىف اذكو هتبوةع نم نونمزملا لس ىذلا ىلاعتو هناحبس هقح ىف مالسلا ىنعم للعلا لهأ لاقو ةدحاو ةمجرت

 ليقو ةيبلس ةفص ىهف بيعو ةفأ لك نم ءىربو صقن لك نم لس نم مالسلا ليقو هتب وقع نم نونمؤملا نمأ ىذلا

 ةمالسلا هنم ليقو هلظ نم قاخلا لس یذلا ليقو ةيمالك ةفص ىف( محر بر نم الوق مالسؤل هلوقل هدابعلع لسلا

 لبقو نوقداص مو قداص هنأب هبلع هقب دص و هءالوآ قدصو هسفن قدص ىذلا نمؤألا ليقو ةملعف 4 ةفص یه هداسل رج

 ىف تبث نإف « نميبملا و امأو بولقلا ىف ةنينأمطلا قااش ل يقو «نمالا بهاو لبقو نمالا قلاخ ليقو هسفنل دحوملا

 تبلق نمآلا نم لعيفم هنأ اوعز ىاطلاك هعبت نمو ةبدتق نبا نأ دافتسي امو « ريسفتلا ىف هيفام مدقت دقف ةياورلا

 نع یا لقنو ءرذصت ال هللا ءاسأ نأ ىلع ءالعا عامجإ لق و « نيمرحلا مام] كلذ بعمن دقو « ءاه زما

 هقختسب ام ىلع اباقع یصاعلا ديزي الو « ربك ولو ايش هبا و نم عئاطلا صقنب الىذلا هانعم نمیپاا نأ ىميلحلا
 هنال

 باقعلا نم ريثك نع وفعيو باوثلا ةدايزب لضفتي نأ هلو ءازج باقعلاو باوثلا ىم دقو . بذكلا هيلع زوج ال

 هلوق ىف سابع نبا نع ىميتلا قيرط نم قاس مث « نيمآلا هنأ نميبملا ف ريسفتلا لهأ لوق حرش اذه : قبلا لاق

 : لاق دهاجم قيرط نمو « نيمالا نميبملا : سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نمو انمتم لاق « هيلع انميبم د

 : رعاشلا لاق « ءىثلا ىلع مايقلا ةنميهلا : ليقو « هل ظفاطاو ءىذلا ىلع بيقرلا نءيملا : لیقو « دهاشلا نميبملا

 ركنلاو فرعلا ىف هيلاتلا هنمیپم هيبت دعب سانلا ريخ نإ الأ

 ثيدح ركذ مث مدقتام قفاويف مباع نيمالا ديري نأ حصب و . ىهتنا مهل ةياعرلاب هدعب سانلا ىلع ماقلا ديري

 هدجل بسن ىعوبريلا سا وی نب هللا دبع نبا وه «سن و نب دمحأو » نويفوك هلك هدنسو » دبشتلا « ىف دودسم نبا

 هتينكب روبشم لئاو وبأ وه «ةبلس ن نب قیقشو » یضلا مسقم نبا وه «ةريخم»و ىفءجلا ةيواعم نبا وه « نيهزدو

 انثدح » لاقف سنوب نب دمحأ نع ىناولملا ىحي نب دحأ قب رط نم جرختساا ىف يعن وبأ هجرخآ دقو « اعم همسايو

 نامثع م ةياورب یفتک اف هبجرخع ىليعامسالا ىلع قاضو « ءاوس هلثم نیا قاسو « ىضلا ة ةريتم انثدح ةيواعم نب ريهز

 قيرط نم لاسألا هجرخأ دقو « ريهز ةياور نم هو هتاسو « ةريغم نع ديملا دبع نب ريرج نع ةبيش ىلأ نبا

 شعالا ةياور ىف دازو « ةريغم هرمنا اذكه « هللا ىلع مالسلا لوقنف » نآملا ىف هلوقو « هدنسب ة ةريغم نع ةيعش

 ىف الصفم كلذ نایب مدقت دقو . خلا « ليربج ىلع مالسلا هدابع لبق ,ناذئتسالا ىف ىم ظفل فو « هدابع نم د

 دملا هتلو « ةعحلا باتك , لبق نم ةالصلا ةفص رخاوأ ىف « ةالصلا باتك »



 ۷ ۷۲۸۲ ثيدحلا

 فكم ىنلا نه رع نبأ هيف . < سانلا كالم ) ىلاعت هلا لوف بیساب - 5

 نبا وه 5 يع نع ٍباهش نا نع و قوا ,بهو نا اد لص نی دجآ شرم ۷۳۸۲

 :لوقي مث هنيميب ءاملا ىوطيو ةمايقلا موي ضرألا فا "ضيق: : لاق هب ىنلا نع ةريره ىلأ نع ه- بل
 نع یره زا نع 'ىحم نب ”قاحسإو رف اسم نباو (یدیبزاو "بیمش لاقو . « ؟ ضرألا كولم نبأ « تاللا انأ

 .. ةلس ىبأ
 هللا قح ىف هانعمو « كلا صاخلا وه كلاملاو كلما : قويبلا لاق ( سانلا كلم ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 صتخ كلذو یهنااو رمالاب فصتلا كللا : بغارلا لاقو « هتاذل ابتحتسو ةفص یهو «داجالا ىلع رداقلا ىلاعت
 كلملا هریدقتف « نيدلا موي كلم » هلوق امأو : لاق « هایشالا كلم لقی لو < سانلا کلم لاق اذغ و « نيقطانلاب
 كلم ا ىلاعت هل وق ىف رکذلاب سانلا صخ نوکب نأ لمتح و یبتنا ( مويلا كلملا نا و هلوقل « نيدلا موي ف

 مو ملکتلا عيبجبا فرشأف ماكتم ريغو ملكتم قطانلاو قطانو تماص یانلاو مانو دامج تاقولخلا نال ( سانلا

 ىف سانلاب دارملا ناك اذاو « مهفرصتو مهتضبق تحت هلوخد زئاج مادع نم لكو , ةكئالملاو نجلاو سنإلا : ةثالث
 وهو فرشألا رکذب هبونتلا عمم ءىش لك كلم لاق ول ام مكح ىف ناكف مہکلم نم كلم ىف هوكلم نف م الا ةيآلا |

Sal +دعب ىقالا هثيدح هدارمو ٠ رع نبا ثيدح بابلا اذه ىف لخدب ىأ ( هِي ىنلا معا قر لو  

 ىبأ ثيدح ركذ مث یلاعت هللا ءاش نإ كانه هحرش قأيسو < یدیب تلخ امل ل ىلاعت هلوق ةمجرت ىف اباب رشع ىنثا

 نم هجرخأ « ضرالا كولم نأ كلالا انأ لوقي م" « هنيميب ءامسلا ىوطيو ةمايقلا موي ضرألا هللا ضبقي » ةريره

 نب قحساو رفاسم نباو ىديبلاو ؛ بيعش لاقو : لاق مث « هدنسپ بابش نبا نع ديزي نبا وهو « يلوح ةياور

 ةبلس ايأ نأ دارملا سيلو « هلثم , ظفل هريغل طقسو رذ یا عقو اذك « هلثم ةبلس یی نعو ىرهزلا نع ىحي

 لاقو بيسملا نب ديعس وه سنوي لاقف هخيش ىف ىرهزلا وهو « بابش نبا » ىلع فلتخا هنأ هدارم لب هلسرأ

 بابلا ىف قأتسف ىصخلا ةزح ىبأ نبا وهو «بيعش » ةياور اماف « ةريره يأ نع هيوري امهنم لک و ةبلس وبأ نوقابلا
 هلصو دقو « نآملا نم افرط ركذف « بيعش انأ ناملا وبأ لاقو » كانه لاق هناف « افنآ قاعملا ثيدحلا ىف هيلا راشملا

 اذكو « ةريره وبأ لاق لوقي ةلس ابآ تعم » هيفو « هركذف ناهلا وبأ وهو عفان نب كحلا انثدح » لاق ىرادلا
 ؛یدییزلا» ةياور امأو «ناهلا ىنأ نع ىلهذلا ی نب دمع نع , هحیحص نم « ديحوتلا باتك » ىف ةيزخ نبا هجرخأ

 نع هنع ملاس نب هللا دبع قيرط نم اضيأ ةميزخ نبا اباصوف ىصخلا ديلولا نب دمع وهو « ةدحوم اهدعب ىازلا ماب
 ريمأ یمهفلا رفاسم نب دلاخ نب نمحرلا دبع وهو « رفاسم نبا » قيرط امأو « ةريره ىنأ نع ةبلس ىبأ نع ىرهزلا

 ةياور امأو « كلذك هنع دعس نب ثيللا قيرط نم « مزلا ةروس ریسفت ىف ةلوصوم تمدقتف هد بسن رصم

 قاصرلا دايز نب هللا هيبع ةعاجلا قفاو ليعاممالا لاق , تايرهزلا ىف ىلهذلا اباصوف ىلكلا رهو « یک نب قعا »

 ې نب دم نع ةميزخ نبا لقنو« كلذك یرمرلا نع ىفدصلا قيرط نم متاح ىبأ نبا هجرخأو : تاق. ةيلس ىلأ ىف

 ش بوعش ةياور حيجرت دعاوقلا هشت ىذلا ناك نإو كلذ ىضتش ىراخبلا حیلصو ٠ . ىهنا ناظ و نیهب رطلا نأ یمذلا

 یرابلا حتف ۰ ٩۳ ج 4۷ م م
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 €( سانلا كلم ال ىلاعت هلوق : لاطب نبا لاق هل نيمزالملا ىرهزلا صاوخ نم ناك سن وب نكل هعب ات نم ةرکل

 ذوعأ لق إل هبر رمال الاثتما هلل تايحتلا اولوقب نأب مرآ تلي هناکو « هلل كلما ىأ هلل تايحتلا ینعم ىف لخاد

 نوکیف ةردقلا ىم نوكي نأ امدح < نيبجو لمتح € سانلا كلام 2 هاب هفصوو » سانلا كلم سانلا بر

 ةفص نيعلا تامثإ ثديدحلا قو : لاق ؛ لعف ةفص نوكف نوديري امع فرصلاو ربقلا ینعع نوكي نأو « تاذ ةفص

 هيلا راشلا بالا ف قاب نيملا ىلع مالكلاو . اصخلم ىهتنا ةمسجملل امال ةح راج تسيلو هب اد تافص نم ىلاعت هلل

 « ىعازخلا دامح نب يعن هخيش هلاق ام ىلا راشأ هنأ ىل ربظي ىذلاو « ةمجرتلاو ثيدحلا نيب قيفوتلا ىلع جرعي لو

 انو رخأ ةيمبجلل لاقب : لاق داح نب ميعن رم ىفلأ باتك ىف تدجو « ةيموجلا ىلع درلا باتک » ىف متاح یآ نبا لاق

 كلذو م رابقلا دحاولا هلل إل هسفن ىلع دريف دحأ هبيحي الف ( مويلا كلملا نمل إل هقلخ ءانف دعب ىلاعت هللا لوق نع

 هعمسيف امالك قلخي هللا نأ معز نم ىلع درلا ىلا كلذب راشأو . ىهتنا قولخم اذهفأ متوع هقلخ ظافلأ عاطقنا دعب

 امح قولخم ذبح قبيال ( مويلا كلملا نمل إل هيف لوق ىذلا تقولا نأب «ءاش نم
 هلل ال لوقيف هه بیجش ¢

 قحا نع ةملس نب دمحأ نعو « قول ريغ وهف هتاذ تافص نم ةفص همالكو كاذب ملكتي هنأ تبثف < رابقلا دحاولا

 دحاولا هلل ) هسفنا لوقيف دحأ هبیج الف ( مويلا كلملا نا  هقلخ ءانف دعب لوقي هللا نأ حص لاق ؛ هيوهار نبا

 لاقو هللا الا قبي لو قاخلا تام اذا د لاق ىزارلا هللا ديبع نب ماشه نع "ییا دنع باتك ىف تدجوو لاق < رايقلا

 سيل و هللا مالك اذه نأ دحأ كي الق لاق « رابقلا دحاولا هلل لوقيف هسفن ىلع دريف دحأ هببحب الف (مويلا كلملا نإ

 قو : تلق . هسفنل بيجنا وهو لئاقلا وه هئاو « تولا تقاذ دقو الإ حور ايف سفن قبت | هنال دح ىلإ یش وا

 هللا الا قبب مل اذاف » رشحلا ةفص ىف « قاقرلا باتك , رخاوأ ىف هيلا ةراشالا تمدقت ىذلا ليوطلا روصلا ثيدح

 اثالث مولا كلملا نا لاق مث امالث رابجلا انآ لاق مث امبذقلت مث اهاحد مه ضرالاو ءامسلا ىوط الوأ ناك اک ارخآ ناك

 كلما نأ « ءیش مهم هللا ىلع یفخال نوزراب م موا 0 ىلاعت هلوق ف ىربطأا لاق « رابقلا دحاولا هلل هسفدل لاق م“

 نأ ركذ « رابقلا دحاولا هلل , هلوقو : لاق هيلع مالكلا ةلالدل ءانغتسا كلذ ركذ كرتف كلملا نمل ها لوقب ىنمي ( مويلا

 هيلا ترشأ ىذلا ةرب ره ىبأ ثددح نم كلذب ةياورلا ركذ 2 « هسفنل ایم كالذ لئاقلا ره هلال لج برلا

 قیفوتلا هاب و

 هرم شو - نوكصي اع ةرولا بر كب ر ناب  مكحلا زيزعلا وهو ١ ىلاعت نا لوق بيسساب - ۷ ةّرملا و  نوفصي اع ةملا بر كبر ناحپس - کلا بد امت ها لوق ساپ

 لاقو . 6 كت“رعو ط 1 e لوقت م تلم ىلا لاق "سن لاقو 5 هنافصو ا رعب فاح نهو ( هوعرر

 فرصا بر :لوقيف ةدجلا "الوخد رانلا لهأ رخآ وهو « رادلاو ةنجلا ن ل قبب ىذا نع ةريره وبأ

 6 لجو زرع ا لاق » لاق ۳ نا "لوسر "نا لیعس ۳1 لاق ۰ 6 اه ریغ “وا ل كت رعو هل «رايآل نع ىبحو

 كتك رب نع ىل ىنغال كنرعو : بويأ لاقو . « هلاثمأ ةرشعو كلاذ كل

0 3 ۰ 4 2 0 ۳۳ 
 یی نع ةي رب هلا دع ين دح ما یس اح ثراولا ع انك لح روم ۳ شم — ۸۳

 هللا ۴
 *تومال ىألا تا الإ 411 ال ىذلا كل“ ا لوقي ناك هي ىنلا "نآ سابع نبا نه نبا



 ع م ل "000۷7 ۳۹۹ ۷۳۸۲-۷۳۸6 ثيدحلا

 «نوتوع"سنولاو نجلاو

 لاق 2 يذلا نع ینآ نع» دات نع ةيءش انث"دح 7 ام دح د وسألا یآ نا شر - ۶

 رمتعم نعو . ع سنأ نعد ةداتك نع ليعس الح عیدز نب "دیزب ان دح ةفيلخ ۷ لاقو ع رانلا ف "قلب ۰

Oبر اف مضي ی” ديزم نم له ۳ لوقتو اہف "قلی لازال ۱ لاق 2 ىنلا نع سنا نع ةداقق نع یآ  

 ا ”لضفت ةنجلا لاز الو . كلمركو كت زمب قد ۽ لوقت مث ضعب ىلإ اهضءب ىوزنيف همادق نيملاعلا

 ةنجلا لضن مهنكسيف اقلخ اه هللا ءىشني
 امأ ( هلوسرلو ةزعلا هللو نوذصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس ميكسحلا زيزعلا وهو ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق "
 انرو هب لهال مالسلا هيلع ميهاربا ءاعد ىف ةرقبلا ىف عقوام لوأف ( ىكحلا زيزعلا  قلطم امأو « ميهاربا ةروس ىف 4 مكسحلا زيزعلا وهو هيف عقو عضوم لوأو « اهضعب ىف ترركتو روس ةدع ىف تقوف لوالا ةيالا
 دیزعو إل و ( ميكحلا زيزعلا إل رركتو ( ميكحلا زيزعلا تنأ كن اهرخآو ؛ ةيآلا ( مهنم الوسر مهيف ثعباو
 اب دارملا نأ ىلا ةراش] ةيبوب رلا ىلا ةزعلا ةفاضإ ىفف ةيناثلا ةيآلا امأو « روسلا نم ةدع ىف امبيف مال ديغب € ميكح
 . نأ لمتعو « تاذلا تافص نم اهنأو ةزعلا وذ لبق هنأك صاصثخالل ةفاضإلا نوكت نأ لم و « ةيلغلاو ربقلا انه
 .قلاخلا ىنعمي اذه ىلع برلاف « لعفلا تافص نم نوكيف ةقولخم یهو قاخلا نيب ةنئاكلا ةزعلا انه ةزعلاب دارملا نوكي
 .رعالا هنأ ىعدا نا اباوج تعاج اهنال ةبلغلا ینعع یهو « ةسيناثلا نم اکح فرعيف ةثلاثلا ةبالا امأو « اپکبلام ,وهو الإ دحال ةزع الو هب الإ ازتعم دحأ نوكي نأ حصي الف هلل اباك ةزملا تناك اذاف سذجلل ةزعلا ف فيرعثلاو
 هللا نإ « سرو انآ نيلغأل هللا بتك إل هلوقك وبف « نينمؤاللو هلوسرلو هلل ة رعلا نأب هيلع دريف لذآلا هدض نأو
 هتافصو لدب « هناطلسو » ىلهتملا ةياور قو « شک ال اذك ( هتافصو هللا ةزعب فالح نمو ) هلوق ٠ ( ذيزع یوق
 لاق « كانه هیجوت مدقتو . همالکو هتافصو هللا ةزعب فلحلا باب روذنلاو نام الا ىف مدقت دقو « ىلوأ لوالاو
 ینمع لعف ةفص نوکت ناو « ةمظعلاو ةردقلا ینعع تاذ ةفص ن وكت نأ لمتح ةزعلاو ةرعلا نهضت زیزعلا لاطب نبأ
 هتاذ ةفص یه ىلا هللا ةزعب فلاحا نيب قرفلا ربظيو لاق « املا هءسا ةفاض تم كلذلو مهل ةبلغلاو هتاق واخ ربقلا
 فلحلا نع ىه اک اب فلحلا نع یبنم وه لب « ةيناثلا نود ىلوآلا ىف ثنحي هنأب « هلعف ةفص ىتلا هللا ةرعب فلاحلاو
 كلذ فالخ دصق نأ الا نيملا تدقعناو تاذلا ةفص ىلا فرصنا فلاح ا قلطأ اذاو : تلق . ديز قحو هامسأأ قح
 ةزعلا ىهو ةبقابلا ةمث ادلا ىه هلل یا ةزعلا ناف « ربقی الو رهقي ىذلا زيزعلا : بغا رلا لاقو : بابلا ثيداحأ ليلدب
 ىلاعت هلوق هنمو ةمومذم ةفص یهو قسافلاو رفاكلا اب فصويف ةفناألاو ةيمحلل ةرعلا راعتست دقو ة>ودملا ةيقيقحلا
 زمي نأ ديري ناك نم هانعف ( اعیج ةزعلا هللف ةزعلا ديري ناك نم إب ىلاعت هلوق امأو < مثإلاب ةرعلا هتذخأ ١
 هلو إل یرخالا ةبآلا ىف : لاقف نينمؤمللو هلوسرل اهتبثأ مث نمو هتعاطب ال لانت الو هل ااف هللا نم ةزعلا بستكيلف
 هنمو« ةبلغلا عج و ( متنع ام هيلع زيزع زل ىلاعت هلو ةبوعصلا ىنعوب ةزعلا درت دقو < ( نینمزلل و هلوسرلو ةرعلا
 زازع ضرأ محلوق هنمو « عانتمالا ینععو « اهبا لق اذا زورع ةاش ملو ةك : ةلقلا یعع و « باطلا ىف ىفزعو
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 هركذ ام اوحن ركذ مث « ةردقلا ىنعم ىلا عجرتف ةوقلا ىنعمب نوكت ةزعلا : قييبلا لاقو « ةبلص ىأ اففخم هلوأ حتفپ :

م « ةزع الب زيزعلا هنإ لاق نم ىلع ادر هلل ةزعلا تابثإ ةمجرتلاب ىراخبلا دارم نأ ربظي ىذلاو « لاطب نبا
 : اولاق 

 .طق طق منبج لوقت مقل ىنلا لاق سنأ لاقو) هلوق : لوألا ثيدحلا . ثيداحأ ةسمخ بابلا ىف ركذ مث « لع الب ميلعلا

 هلوق باب ىف هيف مالک ديزم ىقأيو « هحرش عم ق ةروس ريسفت ىف الوصوم مدقت ثيدح نم فرط اذه ( كترعو

 منبج نع لق مب ىنلا نأ هنمدارلاو «بابلا رخآ ىف انه الوصوم هركذ دقو م نينسحم ا نم بيرق هللا ةحر نإ إل

 ٠ اج نيلكو ملاك اهريغ قطانلا مأ ةقيقح ةقطانلا ىه تناك ءاوس دارلا لصحيف « كلذ ىلع اهرقأو هللا ةزعب فاحت اهنأ

 «قاقرلا باتک» رخآ ىف هحرش عم مدقت ليوط ثيدح نم فرط وه ( حلا ةريره وبآ لاقو ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا

 نم فرط وه (حلا ديعس وبأ لاق) هلوق : ثلاثلا ثيدحلا . هلبق ىذلا ىف م هبيجوتو « كتزعو ال , هلوق هنم دارملاو

 ثيدحلا ةياور ىلع ةر ره ابأ قفاو دیعس انأ نأ هئم داقتسيو «هلبق ىذلا ةريره ىلأ ثيدح رخآ ىف روكذم ثر دح

 مالسلا هيلع بوبأ لاقو ) هلوق : عبارلا ثيدحلا .  هلاثمأ ةرشع » هلوق ىف ةدايزلا نم هركذ ام الإ روكذملا

 اذكو ءادودم ةمجعملا نيذلا حتقب وهو « ءانغال , لمتسللو رثكألا ةياور ىف اذك ( كتكرب نع ی ىنغال كتزعو

 مدقت دقو ةريره ال ثيدح نم فرط وهو « روذنلاو نام الا باتك » ىف هنایب مدقتو ىسخرسلا نع رذ یال

 مدقت و « هحرش عم ءایبنالا ثيداحأ ىف اضيأ مدةتو « لستنی بوبآ انيب » هلوأو « ةرابطلا باتک » ىف الوصوم

 , « بهذ نم ادارج هيلع رطمأ بوبآ هللا یناع امل و احلا ةياور ىف عقوو « روذنلاو نام لا ىف هنم ةلالدلا هیجوت

 . ملا رسکب یرقنلا وربع نب هللا دبع وه ( رمعم وبأ ) هلوق « سابع نبا ثيدح : سماخلا ثيدحلا . ثيدحلا

 نب ی » و ناوكذ نبا وه « معملا نیسح » و « دیعس نبأ وه « ثراولا دبع » و « فاقلا حتفو نونلا نوکسو

 الإ هلا ال ىذلا كتزعب ذوعأ لوقي ناك ) هلوق « هميم مض زوحيو امهنيب ةلموملا نوکسو لاو هلوأ حتي ءرمعي

 ىذلا انآ » : هلثمو طابترالا لصحف هيلا عوجرلا سفن بطاخلا نال فوذحع لوصول دئاعلا ىنامركلا لاق ( تنأ

 ظفلب امضعب قو راك الل بئاغلا ظفلب ( تومي ال ىذلا ) هلوق « همأ هتم مالکلا قسن نال . « هرديح ىأ ىنتع

 الو بقل موبنم هنال هيف ةجح الو تومتال كالا نأ ىلع هب لدتسا ( نوت سنإلاو نجلاو ) هلو « باطخلا

 هنأ عم € هبجو الا كلام ءىث لك ره ىلاعت هلوق مومع وهو « هتم ىوقأ وه ام هضراعيف هريدقت ىلعو « هل رابتعا

 ىف هيلع مالكلا ةيقب تمدقت دقو « سن الا نويع نع راتتسالا نم منيب ام عماجل نجلا ىمسم ىف مل وخد نم عنامال

 دقو « ةداتق نع هجوأ ةثالث نم سنأ ثيدح ركذ مث : هنم هيلا راشلا بابلا ىف روذنلاو ناعالا فو تاوعدلا

 ةمجعملا حتفب بابش هبقل و « ىرصبلا طايخ نبا وهو « ةفياخ , ظفل ىلع انه هقاسو « ق ريسف ىف ةبعش ظفل مدقت

 وهو « دیعس » ةباور قو « راثلا ىف قلب لازال » هلع ةيعش ةياور ىف عقوو « ةدحوم هرخآو ةدح وا فيفختو

 ريغ ةياورلا هذه ىف ريمضلاو « ايف قلي لازيال » ةداتق نع امهالک رمتعم دلاو یمیتلا وه «نایلس» و « ةبورع فأ نبا

 ىبأ قيرط نمو « عيرز نب ديزي نع ديلولا نب سابعلا قيرط نم جرختساا ىف يعن وبآ هجرخآ دقو « هلبق روكذم

 ىف ( همدق نيملاعلا بر ابف عضو یح) هلوق .« اف قلی منبج لازتال» هلو ىفو « نیدنسلا نيذم رمتعلا نع ثعشألا

 عضي قح ه سم دنع ديعس نع ءاطع نب باهولا دبع ةياور ىفو « همدق اهيف هللا عضي یتح ١ ثعشألا ىنأ ةاور

 0 عضيف » ةريره بأ ثيدح نم ق ةروس ريسفت ىف مدقتو « عضإ نم نابب ةبعش ةياور ىف عمي مو « ةزعلا بر اف



 ۳۱/۱ ۱۷۳۸۳-۷۳۸۵ ثيدحلا

 حتفب ( دق دق لوقتو ) هلوق ٠ اذا هحرشو لجرلا ظفار هاور نم ركذو « هحرش هيف ركذو « اهلع همدق برلا

 ةروس ريسفت ىف مدقتو « رذ ىنأ ةياور اأ نيتلا نا رکذو < عايشإ ريغب ًاضيأ اهرسكيو لادلا نوكسو فاقلا

 5 عم أبين اعم حرشو اضرآ ابيف فاللتخالا ناو « طة طق و ظر هاور نمو « ییدق و ظفار هاور نم رکذ ق

 ¢ ةبورع یآ نب كيعس نع عيدز نب ديزي ةياور ىف لیعاعالا لدع توق اذك ( كمركو كتزمب ) هلوق « ثيدحلا

 فلحلا ةيعورشم هنم ذخ و و 3 كمركو هأوق نود لسم دنع لہعس نع ءاطع نب باهولا دمع ةياوز ىف عقوو

 ةياورىف عقوو عراضلا لعفلا ةغيصإ مه اذک (لصفت ةنجلا لازت الو) هلوق « هلأ ةزعب فاحلا عرش اک هللا مرکب

 یراخبلا یو ر یامرکلا لاق ¢ ةيحاصلا ءأيلا ناکو ةنكاس ةمجعم داضو ةحوتفم ءافو ةروسكم هدح وع ىلمتسملا

 « ثيدحتلاب دمع نب هللا ديع هاو « دوسالا دآ نا و ىنعي هخبش نی: لوألا قرط ثالث نم ثيدحلا اذه

 نيبو هنب قرفلل رجلا فرح بحاصملا لوقلاب هيف ديزي نأ یفش ناكر « ةفيلخ ىل لاقو » هلوق ىنعي لوقلاب : ةيناثلاو

 لوصوم وه لب اقیلعت سيل تااثلا اذه نال ۰ رمتعم نعو د هلوق ىنعي قیلعتلاب : ثلاثلاو لاق « درجلا لوقلا

 « فارطالا باص مزج اذ و « رمتعم نع ةقيلخ ىل لاقو ريدقملاف « عیرز نب ديزي انثدح » هلوق لع فوطعم

 ىف مين وبأ لاقو « هيبأ نع رمتعم نع ةفيلخ ىل لاق « ديحوتلا ىف خ ثيدحلا « قلي لازت ال » ثيدح : ىزا لاق

 ثيدحو « لاق هيأ نع رمتعملا نعو ديعس نع عي رز نب ديزي نع ةفيلش نع ىراخبلا هاور و هج رخت دعب جرختسملا

 رمتعل | نع تعشالا ىبأ قب رط نم هجرخآ ا هعفرب ىليعامسإلا حرص ل اذكو : تاق . عوفم ريغ ىميتلا ناملس

 © "قلاب ضرألاو تاوامسلا وَ ىذلا وهو إل ىلاعت لا لوق اپ - ۸

 1 "یر سابع نبأ نع 0 س واط نع نامش نع جرج نبا نع "نایفس ان دح ف شی — ۸۵

 "دما كل « ضرألاو تاواملا بر تنأ ء دا كل ملا : لسیالا نم وعدي رب دلا ناک : لاق امهنع

 ك دعوو « قلا كلوق « ضرألاو تاوامسلا ٌرون تن « دما كف « نهمف نمو ضرألاو .تاوامسلا 00 6
 ۳ ۰ مور

 كيلعو «دتنمآ كبو « تلسا كل ملا «”قح ةعاسلاو « ىح ٌرانلاو « قح ةنجلاو « قح "وال و « قحا

 ترّرسأو ترحآ امو تمدقام ىل "رفاق ؛"تکاح كيلإو ؛ تعصاخ كابو « تبنأ كيلإو « تلکوت

 قلا "تنا» لاتو اذ-م نايفس انشدح دم نب تباث انئذح . « كريغ ىل 4۱ ال ىلإ "تن  تناعاو

 « ىلا كوفو

 ىف درو ام ىلا ةمحرألا هذه راشأ هنأك ( قلاب ضرالاو تاومساا قلخ یذلا وهو ىلاعت هللا لوق باب ( هلوق

 كلوق بابلا ثيدح لوأ ىف عقوو € نك إل هلوق وهو قلا ةماكب ىأ ( قاب ) هلوق ىنعم نأ ةيآلا هذه نيسفت

 ىنعمي انه ءابلا نأ ىدوادلا نع نيتلا نبأ لقن و . معأ هللاو نك یهو « ةملكلا لوقلاب دارملا نأ ىلا راشأ هنأكف« قحلا

 ی اما دوجولا ىنسحلا ءاععالا ف قحلاب دارملاو 6 لزما دض انه قحلاب دارلا لاطب نا لاقو« قلا لجال ىأ ماللا 0

 لاقيو : لاق «ة بلا هيضتقت ام بسح دجوملا ىسحلا ءاسالا ىف قحلا ۱ بغارلا لاقو < ريسغتي الو لوز ال ىذلا



 ديحوتلا باتك - ۷ ذأ

 سفن ىف هيلع ءىثلا كلذ لد ال قباطملا ءيا ىف داةتءالا ىلع نلط و قح ةكجلا ىق هلءف نم دوجوم لكا

 ,رئاجلاو تباثلاو مزاللاو بجاولا ىلع قلطب و « لوقلا اذكو انامزو اردق بحي ام بس عقاولا لعفلا لعو سالا

 هب فارتعالاو هتاشإ مزلب و هراکنا خیس الام قلا : لاق ىميلحلا نع « تافصلاو ءایسالا باک 0 ف قييلا لقنو

 ترهاظت ام ةرهابلا ةنيملا هيلع ترهاظت تددم ال ذإ هدوحج خرس الو 4 فارعالا بم م لوأ یرابلا دوجوو

 دا كل مبللا « هيفو ليللا مايق دنع ءاعدلا ف سابع نا ثر دو هيف ىراخيلا ركذو ¢ ىلاعتو هن احیس هد وج و لع

 نئانجلا باتك 0 لوبق » دجأا باتک « ۳ هظافلأ فالتخا ناو هح رش مدت دوو € ضرالاو تاومساا بر تنأ

 ضرالاو تا ومسلا قلاخ ین علا «ضرالاو تاومسلا برد هلو : : لاطب نبا لاق اضيأ € تاوعدلا باتک م ى ركذو

 دنسلا ىف هلوقو « اًدبع ی € الطاب اذه تفلخام انبر  لاعت هلوقك وهو « قحب قع ایهاشنآ ىأ « قلاب » هلوقو

asلسم ىبأ نبا وه « ناملس نع » هلوقو کلا زیزعلا دبع نب كلملا دبع وه «  
 تباث انثدح , هرخآ ىف هلوقو « قأبسو « ناملس ینرخآ و جرج نبا نع قازرلا دبع ةياور قو کما لوح الا

 ةياور ىف «قحلا تنأ ه هلوأ ىف هلوق تبثو « قلا كلوق , اطوآ ناف « قلا تنأ ه هلوق ام طقس ةصيبق ةياور

 قازرلا دبع ةياور ىف اذکو ( ةرضان ذئموي هوجو  ىلاعت هللا لوق باب ىف همانب هقايس یتایس اك دم نب تباث
 لعآ هللاو اسلا دنع ىروثلا نايفس نع مدآ نب ىع ةياور ىف عقو اذكو « ايلا راشلا

 ۱ . ( اریسب ایم لا ناکو ) سوپ - 9

 هللا لزأف «"تاوصألا هم مسو ىدقا هللالجلا : تلاق ةشئاع نع » ةوره نه میت نع شعل لاق

 € امجوز ىف تاراجت ىتلا لوق هللا مس دق ) هَ ىنلا ىلع 'ىلامت
 : : لاو ىت ىلأ نع » نامع ىبأ نع بوبأ نع ديز نيداح اح ٍبرح نم نایلم اش — ۸۹

 )غال 7 أ نوعدقال کناف« « ین ىلع اوعبرا : : لاقف « انربك انولع اذإ اًنكف « رفس ىف هيَ یبلا مم انک

 . هلا ”دبعاي ۽ ىل لاقف « لب الإ و ةر الو "لوح ال : : ین ىف ”لوفأ ناو ىلع ینآ من . ابيرق اريصب میس نوعدت

ssهب كدأ الأ : لاق وأ , ةنجلا زونك نم تک اهنا « هقاب الإ » 

 عمس » رهلتا ىبأ نع ةقيزي نع و رع ینربخآ بهو نبا ىنئدح :نایلس نب ىبح اشو ا ۵ ۷

 ینالص ىف هب ومدأ ءاعد ینلع هللا لوسر اب : عللي "ينل لاق هنع هللا ضر قيدصلا ركب اأ نأ ورم نب هللا دبع

 تنأ كن ةرفغم دنع نم ىل 'ردغاف تنأ الأ بون لا رفعي الو اريثك ًالظ یسفن تلظ ی "مهلا : له لاق

 « محا روف

 ةورغ یاد بارش نا نع سنوب ینربخآ بهو نا انريخأ <فسوي نب هللا دبع اشو - ۱۷۳۸۵۹



 ارب ۷۳۸۹ - ۷۳۸۱ ثيدحلا

 لوق مس دق هللا نإ : لاق ىادان مالدا هيلع ليرج "نإ : ىلا لاق ننكر امنع هللا ىطر ةشناع نأو

 « كيلع اوذ ر امو كمرق

 ىنعم نإ لاق نم ىلع درلا بابلا اذه ىف ىراخبلا ضرغ : لاطب نبا لاق ( اریصب اعيمس هللا ناکو : باب ) هلوق

 مصالاو « اهارب الو ءارضخ ءامسلا نأ ملعب ىذلا ىمعالاب هيوسي نأ كلذ لاق نم مزليو لاق میلع « ريصب عيمسو

 اهدحأب درفنا نم لاكلا ةفص ىف لخدأ رصبأو عمس نم نأ كش الو « اهعمسي الو اتاوصأ سانلا ىف نأ معي ىذلا

 دنأ ر ارتست ايست زك 14 اياع هنوك ىلع ادئاز ارد ديفي اريصب اعیمس هنوك نأ حصف « رخالا نود

 هنوك نيبو اریصب اعیمس هنوك تابثإ نيب قرف الو لهب عي هنأ اع هنوک نمضت اک « رصپ رصییو عمسب عمسي

 ءاوحلا لوصو نع أشني عمسلا نأب لزتملا جتحاو : ىهتنا ةبطاق ةئسلا لهأ لوق اذهو لاق ءرصبو عمس اذ

 نميف ىلاعت هللا اهارجأ ةداع اهنأب بيجأو « حراوجلا نع هزنم هللاو خامصلا لصأ ىف شورفلا بصعلا ىلا عومسملا

 نودب تاعومسلا عمسي ىلاعتو هناحبس هللاو « روکذلا للا ىلا ءاوملا لوصو دنع هللا هقاخيف ايح نوکی

 هبشآ ال ادوجوم ايح هنوك عم ىرابلا تاذف « عامشلا جورخو ةلباقملا تودب تايئرملا یرب اذكو طئاسولا

 قبلا لاقو ( ءاملا ىلع هشرع ناكو ) باب ىف اذهل ديزم ىتأيسو . تافصلا هبش ال هتاذ تافص كلذكف تاوذلا

 لک و« تایئرلا هب كردي رصي هل نم : ريصيلاو « تاعومسملا هب كردي عمس هل نم عيمسلا : تافصلاو ءایسالا ىف

 « ريصب عيمس هنأ معز نم ىلع درلا بابلا ثيداحأو بالا تدافأ دقو « هتاذب ةمئاق ةفص ىرابلا قح ىف امم

 نع» سنوي يأ ةياور نم لسم طرش ىلع ىوق دنس دواد وبأ هجرخأ ىذلا ةريره بأ ثيدح قاس مث « ميلع ین

 ىلا  ابلهأ ىلإ تانامالا اودؤت نأ کسمأی هتا نإ ا ىلاعت هل وق ىنعي « اهؤرقي علي هللا لوسر تور ةريره نأ

 ابيلت لاو هنذأ ىلع همامإ ةريره وبأ عضو سنوي وبأ لاق هيعبصإ عضو ( اريصإ اعيمس ناك هللا نإ  ىلاعت هل وق

 هل نأ ديري « ناسنالا نم ام ناب هتل رصيلاو عمسلا تابثإ قيقحت ةراشالا هذه دارأو ىقبيبلا لاق « هنبع ىلع

 , هللا ناف ةحراجلا كلذب درب مو « ملعلا لح هنال بلقلا ىلإ راشال كلذك ناك ولف معلا هب دارلا نأ ال ارصب و اعمس

 هللا لوسر تعمس » ماع نب ةيقع ثيدح نم ادهاش ةريره نأ ثيدحل ركذ مث« نيقولخلا ةب اشم نع هزنم ىلاعت

 6 ىنيع ىلع عنصتلو ال باب ىف ىتأيسو نسح هدنسو « هيذيع ىلا راشأو ريصإ عيمس انير نإ رذلا ىلع لوقي هلع

 ةريره بأ نع لسم حیح یو « كانه كاذ حرش ىتأيسو « هنیع ىلا هديب راشأو « روعأب سيل هللا نإ , ثيادح

 نا » هفر ىميجهلا ىرج نأ ثيدح ینو €( کیولق لا رظني نكلو مكلاومأو مروص ىلا رظنيال هللا نإ  هعفر

 نبأ ثيدح سابللا ىف ىضم دقو . ثيدحلا « , هتف هيلا هللا رظنف امه رخش نیتدر سبل دابق ناك نم الجر

 ىلصملا لوق عمسلا ىف دروو ( مييلا رظني الو زيزعلا باتكلا یو « ءاليخ هب وثرج نم ل هللا رظنيال» هعفر ربع

 ةعب رأ بابلا ىف فنصلا ركذ مث « ةالصلا ىف هتيعورشمب عوطقم لب هيلع قفتم حیحم هدنسو «هدح نا هللا عمس و

 لصوو « نيعم نب ى هقثو ریفص ىعبات وکلا ةبلس نبا وه ( ميك نع شالا لاق ) هلوق ٠ اهدحأ ثيداحأ

 نب ةديبع ىبأ ةياور نم اضيأ هجام نبا هجرخأو « انه روكذملا ظفلاب هجام ناو قاسنلاو دحأ روكذملا هثيدح

 ثيدحلا اذه ىوس نيحيحصلا ىف ةورع نع روكذملا مل سیل « مآ هفايسو « كرابت » ظفلب شععالا نع نعم



Vtديحوتلا باتك - ۷  
 مل اذهلو نسحلا وبأ خيشلا لاق « هقلي مل هنال لسرم « شمعالا لاق , یراخبلا لوق نيتلا نبا لاق « لسم دنع رخآو
 ی ناو مقتسک سال لسلتلاو ¢ حالططالا ف فا السرم اذه ةبمسا و 4 یهتنآ ةلدأ نا ةروم ريسفت یف هركذا

 ىبأ ةياود ىف ( تاوصالا هعمس عسو ) ) هلوق ۰ ام قاعتت ىلا ةبالا ریسفت ىف رکذت مل ةقلعم ثدداحأ ةدع حيحصلا

 عاستالاب فصو ىذلا نال كردأ ءعسوو افوق ىنعم : لاطب نبا لاق ءتاوصآلا » لدب « ءىش لك » نعم نب ةديبع
 نأب حيرصتلا ىضتقيام ثيدحلاو « هرهاظ نع افوق فرص بجيف ماسجالا تافص نم كلذوقيضا اب هفصو حصي

 هفشک ول رونلا هباجح د اعوفرم یسوم ىبأ نع سم هج رخآ ىذلا ثيدحلا ىف رصبلا ركذ ءاج اذكو » اعمس هل

 ىف كلداجت ىتلا لوق هللا عمس دق : هيبن ىلع ىلاعت هللا لذنأف ) هلوق ۰ هرصب کردآ ام هبجو تاحبس تقرحال
 ىلا ةلداسجلا تءاج دسقل « تاوصالا  هلوق دعب  ترکذ نم , هریغو دحأ دنع همامتو هجرخآ اذکم ( ابجوز
 ىف نال لوقلا عومب قنلا اذهب اهدارمو ةيالا هللا لزنأف لوقت ام عمسأ ام تيبلا بناج ىف هماکت مب هللا لوسر
 لكأ» لوقت یهو امجوز ىكتشت یهو هضعب لع خو «ةبلعث تذب ةلوخ مالک عمسأ ال ین : نعم نب ةديبع ىبأ ةياور
 تابألا هذهب ليربج لز ىتح تحرب اف ثيدحلا « ىنم رهاظ ىدلو عطقناو ینس تربك اذا ی> ىنطي هل ترانو ىبابش
 جرخأ دقو اهتيمستو ةلداجلا ةصق ىف دروام حصأ اذهو نا ىلا ىتشتو امج وز ىف كلدامت ىلا لوق هللا عمس دقإل

 یم رهاظ» تلاق ةياعث نب كلام تب ةليوخ نع مالس نب هللا دبع نب فسوب قارط نم نابح نبا هحح و دواد وأ

 ىف تبسن نوكتف اظوذحم ناک نإ و رذص اعر ناک ابمسا نأ ىلع ل مع اذهو . ثي دلا « تماصلا نب شوا ىجوز

 ةلوخ تناك یاربطلا دنع ىظرقلا بعك نب دمت 4 ىفف لوالاب تاباورلا ترهاظت دقو اهدجل ىرخالا ةياورلا
 نع ريشإ نب وأ دنعو « ىأ ربظک "لع تنأ اهل لاقف تماصلا نب سوأ تحت ةبلمش تذب

 تناك » ةيلاعلا نأ لسرم نم اضيأ هدنعو « ةبلعث تذب ةلوخ هتأرما نم رهاظت تماصاا نب سوأ نأ سنأ نع ةداتق
 نیتلمهب حيلدو « یآ ربظک ىلع تنأ : لاقف ءىث ىف هتعزانف قالا ءىم راص الا نم لجر تحت حيلد تنب ةلوخ
 تحت تناك ةليج نأ هيأ نع ةورع نب ماشه نع ةيلس نب داح ةياور نم دواد وبأ جرخأو اهدادجآ نم هلعل رغصم

 ةياور نم هيودرم نبا هجرخأو « ىوقأ ةلسرلا ةياورلاو « ةشئاع نع رخآ هجو نم هلصوو « تماصلا نب سوأ
 نييزاجحلا نع لیعامسا ةياورو «هتآرما نم رهاظ ىذلا وهو تماصلا نب سوأ نع هيبأ نع ماشه نع شايع نب ليعامسا

 سوأ نع هلح ةورع نأ ال سوأ ةصق نع ىأ « تماصلا نب سوأ نع» هلوقب دارلاف هظفح ناك ناذ« اهنم اذهو ةفيعض
 هريسفت ىف شاقنلا هجرخأ ام امأو اهل ناك هلعلف ةليمج انأ ابظفح ىوارلا ناك نإو ةظوفحا ةياورلاك السرم نوكيف
 "ی نب هللا دبع ةمأ ةذاعم اهمأو تماصاا تاب هلو ىه امجوز ىف تاداج ىتلا ةأراا : لاق ىعشلا ىلا فيعض دنسب
 هلملف مدقت ام امجوز دلاو تماصلا ناف طخ « تماصلا تنب , هلوقو (ءاغبلا ىلع متايتف اوهركتالو ) اهيف لزن ی
 وه (ناثع ىبأ نع) ِهْلوق : ىناثلا ثيدحلا , حاكنلا ىف رابظلاب قلعتيام یضم دقو « بیرغ ابمأ ةيمستو «.یث هنم طقس
 ةدحوملا حتفب اوعبرأ هلوقو « تاوعدلا باتک » ىف نجلا حرش یضم دقو نويرصب هلك دنسلاو یدهنلا لم نب نمحرلا دبع
 ثيدحلا بتك ضعبو ةغللا لهأ بتك ىف هنأو ةدحوملا رسكب هتياور ىف عقو هنأ نيتلا نبا کحو ءافلا مضب اوقفرا ىأ
 ' ىف ربظأ ناك« ىعأ الو مصأ نوعدت ال ه ةياورلا تءاج ول ىنامركسلا لاق خلا « مصأ نوعدتال عناف  هلوقو . ابحتفب
 ناك نإو ديعبلا نال « ابيرق  دازو ؛لمثأو غابأ ن وكيل همزال ينن ةيؤرلا مدع ىف یمعالاک بئاغلا ناك امل هنكل ةبسانملا



 ۳۷۵ ۷۳۹۰ - ۷۳۸۹ ثيدحلا

 ىفخي ال اک لوالا نع هزنم هنال ةفاسلا برق دارلا سیلو  رصب الو عمسپ ال دق هدعبل هنکل رصییو عمسپ نم

 عمسلا نم ةعناملا ةفالا یفن ثیدا اذه ىف : لاطب نبا لاق « توصلا حفر نع ىلا لجأ نم ةرهاظ بئاغلا ةبسانمو

 ىف هلوقو هيلع تافصلا هذه دادضأ حصلال نأ مزاتسي « ابيرق اريصإ اعيمس هنوک تابثإو « رظنلا نم ةعنالا ةفالاو

 نم زنک اهناف «هناب الإ ةوق الو لوح ال لق : سيق نب هللا دبعاب لاق له ىوارلا نم كش « كلدأ الأ لاق وأ » هرخآ

 _ ىف هركذ دقو ربخلا ةيقيبب ىأ « هب كلدأ الأ هلوق دعب هلوقو « كلدأ الأ » سيق نب هللا دبع اي لاق وأ « ةنجلا زونك

 ىه ةلك ىلع كلدأ الأ , هلوق دعب : لاقو هنيعب دانسإلا اذهب ثيدحلا قاسف « ةبقع الع اذإ و ءاعدلا باب ىف تاوعدلا

 قيدصلا ىنعي ركب ابآ نأ ورعع نب هللا دبع ثيدح « كلاثلا ثيدحلا . ءهللاب الإ ةوق الو لوح ال « ةنج لا زونک نم زنك

 نم هلعج نم نابب و هحرش عم تاوعدلا ىفو ةالصلا ةفص رخاوأ ىف مدقت دقو ثيدحلا « ءاعد ینلع هللا لوسراب و لاق

 نأ ةج رتل هتبسانم نأ ىلا لاطب نبا راشأو « ركب يأ دنسم نم هلم قيدصلا ركب ىأ نع ورمع نب هللا دبع ةياور

 اقباطم سيل ركب ىبأ ثيدح هريغ لاقو « هيلع هبزاجب و هئاعدل میس هللا نأ ىضتقي مع ىنلا هلع امل ركب یی ءاعد

 هبولطل ىعادلا ةباجإ ءاعدلا ةدئاف نأ ةبج نم امبمزال ركذ هنكسل رصيلاو عمسلا یفص ركذ هيف سيل ذا ةمجرتلل

 نم ىهتنا. هئاعدب ربحي نمي هديقي ناك وأ ءاعدلا ةدئاف تلصح | ربجلاب قاعتب اک رسلاب قاعتب هناحبس هعس نأ الولف

 عامسإلا دعب الإ هترفغم عقت مل رصيب ام امضعب وعمسي ام بونذلا ضعب ناك ال : ىنامركلا لاقو اصخلم ريثملا نبا مالك

 ثيدج عبارلا ثيدحلا . ةدحوملاب یمباقلل انه عقوو ةثاثملاب . اریثک الظ تاياورلا ىف روهمثملا : هيبنت . راصبالاو

 اذه ركذ اذكه ( كيلع اودر امو كموق لوق عم دق هللا نأ : لاقف ىناتأ مالسلا هيلع ليربج نا ) هلوق ٠ ةشئاع

 « عم دق هللا نا » هلوق انه هنم دارملاو ‹ كانه هحرش مدقتو قلا ءدب ىف هماتتب هقاسو « هيلع ارصتقم هنم ردقلا

 لاقو « موبق مدعب ديحوتلا نم هيلا ماعدام مدر دارأ نوكي نأ لمتعو كوباجأ ىأ « كيلع اودر ام , هلوقو

 دنعو ةيتاذلا تافصلا نم ناتعدق ناتفص امهو رصبلاو عمسلا ىتفص تابثإ ثيداحألا ءالؤه نم دوصقملا ىنامركلا

 رصبم لك رصبي ريصإو عومسم لك عمسي عیع هنأ اولاقف ةلزتعملا امأو « قلمتلا عقب رصبلاو عومسملا ثودح

 قيفوتلا هللابو ماع درت ثيداحالاو تایالا رهاوظو « ناتثداح ناتفص امهنأ اوعداف

 ( رداقلا وه لف ) ىلاعت هللا لوق بسا - ۰
ın ۹ثءءس لاق یلاواا نأ ین را دبع یاد ینیع نم نم انشد ر ذیل ن مما را رم  

 نا "لودر ناك : لاق یل-اا 1 دبع ن راج ىف ريخأ 2, لوقي قسما نب 1 "لبع شر دم ردکناا نب دم

 نيتمكر مكريأف مالا کدحآ "م اذإ : لوقي نآرقلا نم ةروسلا باک اپلکر ومألا ىف ةراختسالا هباحصأ ا هع

 "کناف « كلضن نم كلأسأو « كتردقب كل رقت و « كلعب كريختسأ نإ مهلا . لقيل مث ةضيرفلا ريغ نم

 سس ھور Ne ¢ - "الا اذه لمت تنك ناف ماا 3 بووغلا مالع تاو معأ الو لو ¢ ردقآ الو ردقت

 ۰ 5 ۰ 5 2 ۶ ۰. ۶ ی ۰ 5

 ىل كل راب € ی هر و یل هردقاف - یرما ةبقاعو يئاممو ينيد ىف وأ: لاق  هل>او ىرمأ لجاع ىف او

 يرابلا حف « 939“ ج 44 -م



 ديحوتلا باتمك - ۷ ۳۷۹

 یفریمأف - هلجاو یرمآ لجاع ىف لاق وأ - یرمآ .ةبقاعو ىشادمو ىنيد ىف یل رش هنأ لمت تنك نإ مهلا ٠ هيف

 «هب ىنّضر مث ناك ثيح ربا یل هدقاو هنع

 ىلاعت هلوق باب ىف مدقت دقو تاذلا تافص نم ةردقلا لاطب نبا لاق ( رداقلا وه لق ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 نب دمخ تعم“ ) هلوق ۰ ايف ثحبلاو كلذ ىف لاوقالا لقن مدقتو دحاو ىنعمب ةردقلاو ةوقلا نأ (قازرلا انآ ین

 لاق هتقو ىف مشاه ىنب ريبك هللا ديع ناكو بااط ىنأ نب ىلع نب نسحلا نبا ىأ ( نسحلا نب هللا دبع ثدح ردكتملا

 « هن ومرکب ام ادحآ نومرکب ةنيدملا ءایلع ناکام : ید رلا پعصم لاقو « ةّئيهو ةضراع هلو دابعلا نم ناك دعس نبأ

 ؛ بلاط ىبأ نب رفعج نب هللا دبع هدج مع نع ىور « نيءباتلا راذص نم وهو « امهريغو یناسللاو نيعم نا هقلوو

 س هلو ةئامو نيميرأو ثالث ةنس روصاملا سبح ىف تامو « اهريغ نعو نيسحلا تنب ةمطاف همأ نع ةياور هلو

 ىف عقاولاب ىلاوملا بأ نب نمحرلا دبع حصفأ دقو  عضولا اذه ىف الإ ىراخبلا ىف ركذ هل سیلو « ةئس نوعبسو

 ىنثد> د لاقف هنع رخآ هجو نم دواد وبأ هجرخأ نکل ىنربخأ الو ینثدح لوقي ناب هيف فرصتي مو « هلمحت لاح

 ىف كلس دقو « ثيدحتلاب ءدصقي ۸ ردکنلا نب دم نوكي نأ لاتحال ضارتعا كلذ ىف هيلعو « ردكنملا نب دمت

 لوقي ال ثيدحتلاب ابف ثدحما هدصقي مل ىلا ةلاحلا ىف همه اف یناسنلا ناكف « ىرحتلا كلم ىناقربلاو یناسنلا كلذ

 زوجو « لوقي انالف تعم لوقي ىناقربلا ناكو « عمسأ انأو هيلع هأرق نالف لوقي لب تعس الو انربخأ الو انثدح::

 كلذ زوجیف ادوصقم نكي مل ولو عمس نم سنج نم تبدعتلاب دوصقملا نوكل رابخالاو ثيدحتلا قالطإ کال"

 دصقی مل ولو ثدح نيح هنم كلذ تعمسف ميف انأ اموق ثدح ىأ انثدح لوقيف عملا ةنيصب نكحل ممدنع'

 نمي ص وصخ هنال اضيأ حالطصالا ىف عنتعو لب « ینثدح » الثم لوقي نأب دارفإلاب عنتمیف اذه ىلعو ثيدحتلاب:

 بابلا ثيدح مدقت دقو «عقاولا ىلع لدأ هن وكل غيصلا حرصأ عامسلاب ريبعتلا ناك مث نمو « خيشلا ظفل نم هدحو عم

 نع » لاق « ةنعنعلاب امم لك ىف هركذ ىلا ولا نأ نب نجرلا دبع نع نیرخآ نيبجو نم تاوعدلا ىفو ليللا ةالص ىف

 تدافأف ةلمتحم ةغيص ابنال « زئاج وهو یناسنلاو ىذمرتلا هجرخأ اذكو « انثدح الو تعم لقي مو « ردکنلا نب دم

 نيعضوملا ىف هدنع هنال ةجرد ىراخبلا ةيف لزن اذطو « هعامسب عیرصتلا وهو « نيلاتحالا دحأ نيعت ةياورلا هذه

 ةدئاف ليصحت لوزنلا هيلع لبس نكل « نانثا نمحرلا دبع نيبو هنيب عقو انهو ۽ نمحرلا دبع نعدحاو ةطساوب نيروكذملا

 هلمتح ىذلا عاطقنالا نم یثخم نم امأف « ةنعنعلا عضوم ىف عامسلاب نمحرلا دبع حيرصت ايفو عقاولا ىلع عالطالا

 نبا هجرخأ رباج نع ثدحي ردکنلا نب دم تءمس : لاق نما دبع نع دلخم نب دلاخ ةياور نم ىل عقو دقو « ةنعنعلا

 ةياورلا هب تحرص ام حرصي مل هنأ عم ثيدحلا اذه هنم عمس نوکیال نأ لمتحيف «ىراخبلا خویش نم دلاخو هجام

 ةناعتسالل ءابلا كةردقب كردقتسأو » یا ىف هلوقو « نسحلا نب هللا دبع وهو ثددحتلاب دوصقملا ةيمست نم ةلزانلا

 زوحيو لادلا مضب« هردقاف» هلوقوء بولطملا ىلع ةردق ىل لعجت نأ كنم بلطأ هانعمو « فاطءتسالل وأ مسقلل وأ

 لعأ ال نال هعوقو ىلع الو هبلط ىلع مدنأ الف ايضار كلذب ىناعجا ىأ ةمجعلا دیدشتب « ینضرو » ىل هز ىأ اهرسك
 ىأ ىنعي «ءیش نم ناك ام هيمسيف » دلخ نب دلاخ ةياور ىف «هنيعب هيمسيو» هلوقو هب ايضار هبلط لاح تنك ناو هتبقاع

 هبف بيترثلا نوكي نأ لمتحيو ةالصلا نم غارفلا دعب نوكي روكذملا ءاعدلا نأ ىف رهاظ « لقیل مث » هلوقو ناك ءيش
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 € تارعدلا باتك »يف هدئاوف رئاس مدقت دقو « مالسلا لبقو غارفلا دعب هل وقف اماعدو ةالصلا راکذال ةيسنلاب

 ( مرامبأو مبنا بلقت و ) ىلات هللا لوقو  بولفلا باقم اپ - ۱

 : لاق ل دزع نع » اس نع ie ا و نع كراوملا نا نع ”نايلس نب ديعس اشو - ۱

 « بولقلا بلقمو ال : فلخت تي بلا ناکام رثك أ
 نه ه ریخت ءیئلا بت : بغارلا لاق ) ممراصبأو مهتدئفأ باقنو ىلاعت هللأ لوقو بولقلا باقم باب ( هلوق

 ناک هانعم ام ىنامركلا لاقو .یأر ىلإ ىأر نم ابفرص رئاصيلاو بواقلا هللا بيلقتو فرصتلا بياقتلاو لاح ىلإ لاح
 باقلا ضا رع) نأ هئم دافتسإ و هع ًاشذت هلامتسا ناظم نکل الق باقلا لع هنأ «باقمر هل وه یعلان رك نأ لمح

 وه (ناملس ن لرعس انثادح ) هلوق ۰ ةردقلا ىلإ ابعج مو ةيلعفلا تافصاا نم یهو ىلاعت هللا قاخ اهريغو ةدارالاک

 روبشملا مامالا هللا دبع وه« كرابملا نباود ظافحلا دحأ ناكو هيودعس بقليو « ناجع ايأ ىنكي دادغب لیزت ىطساولا
 نأ امبنم دافتسيو ةيآلا اذكو « روذالاو نالا باتك » ىف بابلا اذه ىف روكذملا رع نبا ثيدح حرش مدقت دقو
 ولو « رخلا ىف تبث امب ىلاعت هللا ةيمست زاجأ نا ةجح هيفو « ىلاعت هللا قلخم عقت اهريغو ةدارإ نم بواقلا ضارعأ
 نم ىنسحلا ءایمالا رکذ دنع كلذ ف ثحبلا مدقت دقو « تاثلا لعفلا نم ىلاعت هل مسالا قاقتشا زاوجو «راوتی

 عبطن هانعم لزتملا لاقو « هریرقت مدقت ¥ انش ام ابفرصن 4 مهتدئفأ بلقنو ) هلوق ینعمو « تاوعدلا باتک »

 لهآ دنع عیطلاف كربلاب عبطلا ريسفت حصب الف  هف هل هك راشمالو « كلذب دارفنالاب حدم هل نالو «برعلا ةغل

 ءاش ام هدابعبولق ىف فرصتي هللا نأ : ثيدحلا ینعف تومي نأ ىلا هيلع هرارمتساو رفاکلا باق ىف رفكلا قلخ ةنسلا
 , هدابع بولق ىلوتي هنأب راعش] هللا ىلا بولقلا بلقت ةبسن ىف ىواضيبلا لاقو ةدارا هتوفت الو اهنم ءىش هيلع عنتميال
 ىح دابعلل كلذ لوم ىلا ةراشإ « كنید ىلع ىلق تبث بولقلا بلقماب د 2 هئاعد قو ¢ هقلخ نم دحأ ىلإ اباكيالو

 تناك اذا ةيكرلا هسفن نأب امالعإ ركذلاب هسفن صخو « كلذ نم نونئتسي من موتي نم موت عفدو ءايبنالا
 كلذب قحأ هنود وه نم اهريغ راقتفاف هناحبس هللا ىلا أجلت نأ ىلا ةرقتفم

 ةدحاو الإ مسا لام ف نأ ساپ - ۲

 فيطللا *ربلا ةمظملا لالجلا وذ : سابع نبا لاق
 هلا لوسر نأ ةريره ی نعد جرعألا نع دان را ویا ان دح يف انريخأ ناملا 7 شم بس ۴

 ءانظفح : هانيضحأ . « ةّنجلا لخد اهاصح نم ؛ ادحاو الإ ةئامایما نيعسأو ةءسن هل نإ ۽ لاق كلل
 هحرش مدقت دقو « امسا نيعستو ةعست هلل نأ ةريره ىبأ ثيدح هيف ركذ ( ةدحاو الا مسا ةئام هلل نإ باب ) هلوق

 الإ ةئام ىيمشكلا ةياور ىف انه عقوو « ةمجرتلا هذه ىف روكذملا ظفالاب هاور نم نايبو « تاوءدلا باتك , یف
 حيصف وهو لدملا ىلا لدملا نم ةمجرتلا ف لدعف « نيءسلو ةعس) هلوق نم لدب ثيدحلا ف ةئامو 6 ريكذتلاب ادحاو



 ديحوتلا باتك - ۷ ۳/۸

 اللف ةئاملا اهيناثو « تارشعلا دوقعلا لوأو « روسکلا ركذ نم ىلعأ دقعلا ركذ نالو « حیضوت ةدايز هنم دافتسیو
 الایعتسا ناكل ناتسپ مل ولو « یلتساف ددعلا ىف ققحتلا ديرأ مث ةئام هلوقب رسکلا ربجو « اهکح تيطعأ ةدعلا تبراق

 «لالجلا ,ریسفت هيفف لوألا ىلعو « میظعلا ىنيمششكلا ةياور ىف (ةمظعلا لالجلا وذ : سابع نبا لاق) هلق « اغئاس ابيرغ

 هيلع مالكلا مدقت دقو اضيأ سابع نبا ريسفت وه ( فيطللا ربلا ) لوق . لالجلا وذ ريسفت وه ىناثلا ىلعو ةمظعلاب

 ءامسأ هل لب ددملا اذهل مورفم ال ذئذيحو ةيمست هانعم ليق اما ) هلوق . روطلا ةروس ريسفت ىف هنع هلصو نم نايبو

 باتك , ىف هيف فالتخالا نايبو ءاصحإلا ىنعم ىلعو هيلع مالكلا مدقت ( هانظفح هانيصحأ ) هلق . هذه ريغ ةريثك

 ثيدح ىف م قفانملا رفاكلل عقب دق كلذ نآل « ابظفحو اهدع ال اهب لمعلا ءامساأللل ءاصحالا ىليصألا لاق « تاوعدلا

 نأ لمعلاب ىذلاف لمعلاب عقيو لوقلاب عقب ءاصحإلا لاطب نبا لاقو « مرجانح زواحي ال نآرقلا نؤرقي جراوخلا

 بحتسي ءامسأ هلو ؛ اهدنع عوضخلاو ا رارقإلا بجيف ءاهوحنو ريدقلاو لاعتلاو دحالاک اب صتخ ءامسأ هلل

 اهب لمعلا قح ىدؤيل اهيناعمب ىلحتي نأ دبعلل بحتسيف « اهوحنو وفعلاو ميركلاو ميحرلاك : اهيناعم ىف اهب ءادثقالا

 هريغ نمؤملا كراش ولو ام لاؤسلاو ابظفحو ابعمجم لصحيف ىلوقلا ءاصحالا امأو « ىلمعلا ءاصحالا لصع اذهف

 ركذ « ةيمهجلا ىلع درلا باتك » ىف متاح ىبأ نبا لاقو . اهب لمعلاو ناعالاب هنع زاتمب نمؤملا ناف « ظفحلاو دعلا ىف

 هذهلدوجو الو ناك هللا نآاوعداو « ىمسملا ريغ مسالا نال « هقولخم هللا ءامسأ نإ : اولاق ةيمبجلا نأ دامح نب يعن

 مير هللا كلذ و لاقو € یلعالا كبر مسا حبس ال لاق هللا نإ : مل انلتف لاق« اہ یمست مث ابقلخ مث  ءایمالا

 نأمعز دقف قولخم هللا مس ١ نأ معز نف « هسفن ىلع هب لد ام از ةا لا اا ما

 نيعسلو ةعسن هلل نإ 0 ول : لاق امبج نأ ةيمبجلا نع هيوهار نب قحا نع لقنو « اقولخم حبسي نأ هيبن ىمأ هللا

 ىنسحلا ءامسالا هللو ال لاقف « هئامسأب هوعدي نأ هدابع رمأ هللا نإ : 2 انلقف لاق اما نيعستو ةعست تدبعل امسا

 نيعستلاو ةعسقلا نيبو ةثالثلا نيب دحاولا ىلع ةدايزلا ىف قرف الو ةثالث هلقأ عج ءایسالاو « اهب هوعداف

 اهب ةذاعتسالاو ىلاعت هللا مایمأب لالا یساپ - ۳

 ةريره یلآ نع » *یربقلا ديمس ىبأ نب ديمس نع كلام ىنثدح هللا دبع نب زيزملا "دبع اشو - ۳

 بر كاي : 'لقياو تارم ثالث مب وأ ةفنصي هضفنيلك هشارف مدحأ ءاج اذإ : لاق لي ىنلا نع

 «نیلاصلا كدابع هب ظذحت اع اهظفحاف اهملسرأ ناو « اهل رفغاف ىسفن تکسمآ نإ « همفرأ كبو ىج و

 ةرض وأو ریه ز دازو : تل ىبلا نع ةرب ره ىبأ نع ديعس نع هللا دیبع نع لضفلل نب رشبو بم ۳

 نع "نالحع نا هاورو . ”ىبلا نع ةر ره ىبأ ن هع هيأ نع ديعس نع هللا د درب نع ايركز نب ”ليعامسإ]و

 صف نب هر ةماس و یدزوار لاو نج را دبع نب دم همت ٠ ليو هلأ نع ةريره أ ن رع لیعس

 اذإ هلي یبلا ناك : لاق ةفيذح نعد یاد نع كاللا دبع نع ةبعش ان لح رسا و -- ۵

 "اتتامأ ام دب انايحأ ىذلا رش اجلا : لاق حبصأ اذإو . تومأو ايحأ كساب بلا : لاق هثارف ىلإ یا



 ثيدحلا ۷٤۰۱-۷۳۲۹۳ ۴4

 « روشذلا هيلإو
۶ 

 رطا نب ةشّرخ نع شارح نب ' یمر نع روصنم نغ نابیش انث دح ر صفح ن دعس (ث ی - ۵

 : لاق ظقبتسا اذاف « اینو تومن كمساب : لاق لیلا نم همجاض» ”نخأ اذإ لب + الا ناك: لاق رذ ىبأ نع »

 « روغنلا هيلإو انّتامآ ام دمب انايحأ ىذلا هلل دل

 یر رسابء نا نع ربو نع اس نع روصنم نع” ر رج ایم اح ديعس 1 ةت اش — ۷۳۹۲

 انتج ہللا ؛ لل مسب لاقف "هه آب نأ دارآ اذإ کدحآ "نآ و : لب هللا لوسر لاق » : لاق « اههنع هللا

 « ادبأ ”ناطيش ”ءرضِي مل كلذ ىف دلو امهنيب 'ركدقي نإ هنا ٠ انتقام ناطيشلا بجو ”ناطيشلا

 : نب اعرع نعد مام نع ما ربا نع رروصنم ای انف دح ةماثَم نب هلل دع اشم بس ۷

 هما ترکذو ةملعملا كبالك تاسرآ اذإ : لاق ؟ ةلملا ییالک ”لومرأ : تلق هل یدلا تلأس : لاق 1

 « لكف قغ ضارب تمر اذإو « لک نکسسماف

 ۱ 5 یادم ةورع ی 0 "تفس لا ”رحألا . دلاخ وبأ ا وم ى فسوب اشم - ۷۳۹۸

 نوركذي یردنال ناب انوتأي دل شب رسب مع خر ماوتآ انه نإ هلا کک اولا : كلاق ةشأاع نع 2 ِ

 لا م

 و

 ناو دم نب زيزعلا دبعو نهرا دبع نب دم عبا « اولكو للا مس مآ اورك ذأ : لاال 5 e هللا س

 صقَح نبا
 یمسی نيشبكب ر ئذلا ىحض لاق سنأ نع ةداتق نع ماشه اذن دح رع نب صفح اشو ۹
7 ۲ 

 م ر 4 3 72 ص ۰ گم س 0

 ٤ ىلا دېش هنأ ب دنج نعد سیف س دوسألا نع ةبعش انک لح رع ن "صفح شرم س 6

 0 ۵ و ا ۳ ۰ هد قي ا و ىلا ۳

 مي ديل مد مل نمو ¢ ىرخا اباکم عديل له نآ لبق يد نم : لاقذ بطخ مث لص رحنلا مو

 « هللا مساب
a 4۱ "© ۳۷ 4  

 لاق : لاق امنع هللا یضر رع نبا نع » راند نب هللا دبع نع هافْرَو انث دح من یا نشر - ۰۱
5 52 0 © ۱ ۲ 

 « للاب فارتیلف فلاح ناک نمو « کشابآب اوفا ل : و ید

 مسالا نأب لوقلا حيحصأ ةمجرتلا هذهم هدوصقم : لاط نبا لاق ) 5 ةذاعتسالاو هللأ نا ر لا وسلا باب ( هلوق

 « ءامسآلا ددعت ىلع اهودروأ ىتلا ةيردقلا ةهبش امأو « تاذلاب حصت اک ممالاب ةذاعتسالا تمص كلذلف « ىمسملا وه



 ديحوتلا باتك - ۳۸۰ ٩۷

 . هایمالا ثیدح دارلا وهو ةيمسقلا هب دارو قاطيو « هانررق اک یمسلا هب داریو قلطي مسالا نأ ابنع باوجلاف

 ريره یآ ثيدح : لوألا ثيدحلا . ةذاعتسالاو هب لاؤسلاو هللا مساب كربلا ىف ابك ثيداحأ ةعست بابلا ىف ركذو

 لاق « هعفرأ كبو « ىنج تعضو یبر كمساب » هيفو تاوعدلا ىف یفوتسم هحرش مدقت دقو مونلا دنع لوقلا ىف.

 عفرلا ىف ناعتسي تاذلاب و تاذلا مسالاب دارملا نأ ىلع لدف تاذلا ىلإ عفرلاو « مسالا ىلإ عضولا فاضأ : لاطب نبا

 نأ دعب كلام بئارغ ىف ینطقرادلا لاق ( ةريره ىنأ نع ىربقملا ديعس نأ نب ديعس نع ) هلوق . ظذالاب ال عضولاو

 الإ كلام نع هدنسأ ادحأ مع ال » هيف یراخبلا خيش یمیوالا وهو « هللا دبع نب زی زعلا دبع » ىلا قرط نم هجرخ أ

 : ةفنصلا (هبوث ةفنصب هضفنیلف) هأوق . السرم لَم ىنلا نع ديعس نع كلام نع نامبط نب مهار هاورو « یسیوالا

 ةياهلا ىف لاقو « هبده اف ىتلا هتيشاح ليقو « هبناج ليقو < هفرط ليقو « هترط ءاف اهدعب نونلا رسكو ةلمبملا حتفب

 لاقي نأ انه ىلو آلاف « اهانعم كانه مدقتو «هرازإ ةلخاد , ظفل تاوعدلا ىف مدقتو : تلق . هترط لب ىذلا : هفرط

 ةلوصوملا نيتياورلا ىف كلام اهداز اذكه ( تارم ثالث ) هلوق ٠ نيتياورلا نيب اعج لخادلا نم ىذلا هفرط دارملا

 ؛ امنع یسیو لا نع ةروكذملا هتياور ىف ىنطقرادلا امهنيب قرف دقو « ةدحوملا نوکسب ربع نب هللا دبع هعبات و ةلسرملاو

 « فيعضلا فذح زاوج ىف ثحبلا مدقت دقو « كلام ىلع رصتقاو هفعضا ىرمعلا رع نب هللا دبع ىراخملا فذحو

 درطي مل نكل زاوجلا ىضتقي ىراخبلا عيفصو « « ماصتعالا باتك » ىف ةياورلا ىف اكرتشا اذا ةقثلا ىلع راصتقالاو

 نكميو « كانه هياع هیبنتلا ىضم اک نالف نبا هنع ىنك نکل ىرخأ هتبثأو « انه اک ةرات هفذح هناف لمع كلذ ىف هل

 تاوعدلا ىف مدقت ( امل رفغاف ) هلوق « رخآلا فالخم هيلع رصتقا ىذلل هقاس ىذلا ظفللا ناك هفذح ثيح هنأب حجما

 «هدئاوف نم لوألا رخاوأ ىف صلخلا هج رخأ « ى ريقملا ديعس نع ةيمأ نب ليعامسا امهنيب عمجو « اب راف م ظفلب

 « ىربقملا وه ءديعس» و « یرمعلا ربع نباوه « هللا ديبع د و ناطقلا ديعس نیا ديري ( ىحي ةعبات ةبقع ) هلوق

 فالتخالا نايب قیلاعتلا هذه دارياب دارلاو « ضايع نب سنأ وه « ةرض وبأ , و « ةيواعم نا وه « ريهز هو

 ىف املك ابلصو نم نايب مدقت دقو « هيبأ ةطساوب وأ ةطساو الب ةريره ىنأ نع ثيدحلا ىور له ىربقملا ديعس ىلع

 كمساب مهللا » هيفو اضيأ مونلا دنع لوقلا ىف رذ ىنأو ةفيذح ثيدح : كلاثلاو ىناثلا ثيدحلا « تاوعدلا باتك و

 دقو عاما دنع لوقلا ىف سابع نبا ثيدح : عبارلا ثيدحلا . تاوعدلا ىف امبحر# مدقت دقو « تومأو ايحأ

 ريع نکسل ىلزأ ريدقتلا نآل ردق ناك نإ دارملا « دلو امهنيب ردقب نا هناف » هلوقو « حاکنلا باتک , یف هحرش مدقت

 ثيدحلا . حلابذلا ىف هحرش مدقت دقو «ديصلا ىف ىدع ثيدح : سماخلا ثيدحلا . قاعتلل ةبسذلاب ةعراضلا ةنصل

 نب دمتم هعبات و هيف هلوق « ءاضيأ حئابذلا ىف مدقت دقو « لكألا دنع ةيمسقلاب رمالا ىف ةشئاع ثيدح : سداسلا

 مدقت و « ىندملا وه « صفح نب ةماسأ هو «یدرواردلا وه « د نب زيزعلا دبع » و « یوافطلا وه « نحرلا دبع

 اذه ىف لوقلا مدقتو «هنع هدنسم ىف ىندعلا ريع ىنأ نب دخت ابلصو یدرواردلا قيرطو « اباصو نم نایب جابذلا ىف

 هركذي أدبملا ةريره بأ ثيدح بقع انه . خلا « همبات » هلوق عقو امهدحأ : ناهيبفت . كانه اذه نم عبشأب دنسلا

 ةشئاع ثيدح بقع كلذ لح نأ هريغو رذ ىنأ دنع عقوام باوصلاو امهريغو ىليصالاو ةعرك دنع بابلا اذه ىف

 .٠ هيف اذك , انوتأي كرشلاب مدبع اثيدح اماوقأ انه نأ د ةياورلا هذه ىف عقو : امیناث . بالا ثيداحأ سداس وهو



 ۳۸۱ ۷٤۰۲ - ۷۳۹۳ ثيدحلا

 مدقت دقو « ربكو ىمسف ۳ هيفو 0 نیشیکب ةيحضالا ىف سنأ ثددح : عباسلا ثيدخلا . لياق اذه لثم ىف ديدشتلا نكل

 مس حب ذياف » هلو هبفو « ةالصلا لبق دیعلا ىف حبذلا عنم ىف بدنج ثيدح : نماثلا ثيدحلا « یحاضالا یف هحرش

 ىف هحرش مدقت « ,Fill اوفلحت ال و ريع نبا ثيدح : عساتلا ثيدحلا < اضيأ اياحضلا ىف هحرش مدقت دقو « هللا

 ءاسأب ةذاعتسالا ىف ةدراولا ىنعي ٠ ثيداحالا هذه تلد : ةيمهجلا ىلع درلا ىف داح نب من لاق « روذنلاو نامآلا

 5 لسم دنع اهالكو ,كيقرأ هللأ مس » ديعس ىبأو « ةشئاع ثيدحو « بابلا ثيداحأ لثم ابي لاؤسلاو 2 هتايلكو هللا

 قولخ ريغ نآرقلا نأ ىلع « دايج ديئاسأب هريغو ىاسفلا دنع مثريغو ةريره دو ةنومیمو ةدابع نع بابلا قو

 تذعتسا اذاو » قم ىذلا لاقو al} ذءتساف إل ىلاعت هللا لاق « قولخع داعتس ال ذإ اهي دعتسب اقولخم ناك ولذإ

 لوقب متلق « هتافصو هئامسأب لزب مل هللا نإ لاق نمل ةيموجلا تلاق « ةنسلا بانك و ىف دحأ مامالا لاقو « هللاب ذعتساف
 ا هتافصإ ادحاو الإ فص الف « هتافصو هئامسأب دحاو هنإ لوقن انأي اوباجأف « هريغ هعم |واعج ثيح ىراصنلا

 و رص) و عمسو نانذأو نانبعو ناسا هل نک هنأ عم ةد>ولاب هفصو ب اديحو تلخ نمو ىنرذ ال ىلاعت لاق

 ىلعالا لثملا هلو ادحاو هن وك نع تافصلا هذه جرخم
 ۰ 2 ۶ ١

 لجو زع هللا ىاسأو توددلاو تالا ىف رک ذی ام یاب - ٤

 ىلاعت همساب تاذلا رکذن « هلإلا تاذ ىف كلذو : بیبخ لاقو

 ةيراج نب ديسأ نب نايفس ىلأ نب ورعینربخآ عیرهاژا نع بیش ان ربخآ نابلا وبأ شو - ۲

 مهم "ةرشع وَ هلا لنت عع : لاف 1 ةريره اب انأ ن و 5 ةر ره ناتا منم ناتو ةرهز ینبا فواح نقلا

 اهم راعتسا اوعءتجا ”نيح مهنأ هت 'ريخأ ٍثراحلا ی «نأ ضايع نب و نا ديغ ى ا *یراصنالا * بايح

 ةئراصنألا ” 2 لاق هولي 1 ”رملا نم او املا ا كلت سدا نسوق

 ىعرصم هلل ناک وش ”ىأ ىلع السم لقا نی ىلابأ تسلو
 و 4 -ٍ ۰ ۰ ۰

 عارم واش لاصوأ ىلع "دارایی اشي "ناو هلإلا تاذ ىف كلذو

 « اوبیصأ موي مريخ هباحصآ ی ولا ريخأف ء ثراحلا "نبا هلقن
 زوجت نم هثوعنو هللا تاذ ىف ركذي ام ىأ ( لجو زع هللا ىاسأو توعنلاو تاذلا ىف ركذي ام باب )

 لصوت ةللك یهو « وذ ثينأت یه : بغارلا لاقف تاذلا امأف هب صالا دورو مدعا هعنم وأ 1 هئاهسأك كلذ قالطإ

 ام یش لمعتسي الو عمجتو قلتو رمضملا نود رهاظلا ىلا فاضاو عاونالاو سانج الا ءامسأب فصولا لا اب

 ماللاو فل الا ابيلع اولخدأو ةفاضمو ةدرفم اهوامعتساو ءىثلا نيعل تاذلا ظفل اوراعتسا دقو . افاضم الإ

 ¢ هتفقح و هسفنأ ءىثلا تاذ ضايع لاقو ۰ یمتنا برعلا مالك نم كلذ سیلو 4 ةصاخلاو سلا یزج اهورجأو

 سفنلا ىع در ال موضعب هزوجو ةاحنلا ۳3 میطاغو 1 ماللاو فا الاب تاذلا مالکسلا لهأ لمعتسا دقو



Arديحوتلا باتك - ۷  

 ىلع ءىثلا سفن اهي دارملا نأ نم مدقت ام ىلع لاد اهل ىراخبلا لاعتساو « ذاش هنكل رعشلا ىف ءاجو « ءىشلا ةقيقحو

 هللا قح ىف تاذلا نيماكتملا قالطا : ناهرب نا لاقو « تاذلاو ترمعنلا نيو قرفف ىلاعت هللا قح ىف نملکتلا ةقيرط

 لاقي نأ عنتما اذهلو « ثينأتلا ءات قاحلا هل حصي ال هتمظع تلج وهو « وذ ثينأت تاذ نال < مبلبج نم ىلاعت

 جالا لاقو « ىوذ : تاذ ىلا بسنلا نآل اضيأ مهنم لبج ةيتاذلا تافصلا مهوقو : لاق . نيملاعلا معأ ناك ناو ةمالع

 ريغ لولدم ةغللا ىف ال سيلو وذ ثينأت ةبحاص ینعع « تاذ هتاذ هنك هلوق ىف ةتابن نب بيطخلا ىلع درلا ىف ىدنكلا

 قبحاص ینعع اهلامعتسا عنتملا نأب بقعتو « نيققحلا دنع أطخ سفنلا ىنعمب تاذلا ممريغو نيملكتملا قالطاو « كلذ

 ىأ 6 رودصلا تاذب ماع هن]  ىلاعت هلوقل روذح الف ةيمسإلا ىنعمب تلمعتساو ىنعملا اذه نع تءطق اذا امأ

 : سراف نب نیس وبأ دشنأو؛ تاذ هی لک سالو ءىش تاذ لک ىزرطملا کح دقو  رودصلا سفنب

 رفو هلام ىف موقلا ضءب ناك اذا هلام تاذ ىف مرقلا مع نبا معنف

 باب ىف « لعلا باتك » ىف هيف ام تركذ دقو « هليل تاذ مهلوق ىف م ةمحقم انه « تاذ ه نوکت نأ لمتحيو

 تافص نم ةفصب فلح ناف ناميلا باب ىف  ءابقفلا ىأ  مهلوق امأو : هبیذپت ف ىوونلا لاقو « ليللاب ةظعلا

 نيملكتملا حالطصا وهو ةقيقحلا تاذلاب مدارف تاذلا لحت ضارعأ ضايبلاو داوسلاك نوللا بذهملا لوقو« تاذلا

 ىدحاولا لاق دقف ركنم راكنإلا اذهو لاق « ةقيقح ىنعع تاذ برعلا ةغل ىف فرءيال لاقو ءایدالا ضعب هركنأ دقو

 . :لاقو « ةلاحلل هدنع تین اتلاف منيب تلا ةلاحلا ىأ بلع لاق ( منيب تاذ اوحلصاو هللا اوقتاف  لاعت هلوق ىف

 ينعم هدنع تاذف لاق « كلصو ةقيقح اوحلصاف : ريدقتلاف  لصولا نيبلاب دارلاو ةقيقح تاذ ىنعم جاجزلا

 ىنعم ىف رخآ ءىش تاقفنلا رخاوأ ىف مدقتو « ةقفاوملاب اورمأف ةعزانملا نع ةيانك انه تاذ هريغ لاقو < سفنلا

 « هانعمو هنزو افصو هفصو لثم اهن نالف تءن لاقي « فصولا وهو تعن عمج اهناف « ترعتلا , امأو « هدي تاذ

 ىلع اضيأ عمجتو مسا عمج یبف « یامالا و امأو « ديحوتلا باتك » لئاوأ ىف ةفصلا قالطإ ىف ثحبلا مدقت دقو

 هب ةمئاق ةفص ىلا عجرب ىناثلاو « هللا وهو هتاذ ىلإ عجري اهدحآ برضأ ةثالث ىلع ىلاعت هللا ءامسأ لاطب نبا لاق ءامسأ

 نأ لعفلا تافصو تاذلا تافص نيب قرفلاو < عمسلا اهتابثا قيرطو ؛ قلاخلاك هلعف ىلإ عج رب كلاثلاو « ىحلاك

 ۲ بییخ لاقو ) هلوق . العو لج ةتداراب لوعفلا دوجوو ةردقلاب هل ةتباث لعفلا تافصو هب ةمئاق تاذلا تافص

 ثيدحلا ىف روکذلا تيبلا ىلا ريشي (هلإلا تاذ ىف كلذو) هلوق ' یراصن الا ىدع نبا وه رغصم ةدحوملاو ةمجعملاب

 « لجرلا رسأتسي له باب ىف «دابجلا باتك » ىف مدقتو « یزانلا یف یقوتسم هحرش مدقت دقو « بابلا ىف قاسلا

 . ىنامركلا هلاق تاذلا ظفلب هللا ةقيق> ركذ وأ « هللا ماب اسبلتم تاذلا ركذ ىأ ( ىلاعت هعساب تاذلا ركذف ) هلوق

 لاقو « ازئاج ناكف هركني ملف متلي ىنلا هحعسو « ىلاعت هللا مسا ىلا تاذلا ظفل فاضأ هدارم نأ هظفل رهاظو : تلق

 ىراخبلا دارم ىه ىتلا ةقيقحلا تاذلاب دري مل هنآل ةجراا ىلع ةلالد هلالا تاذ هل وق ىنعي « هيف سيل لبق » ینامرکلا

 . ىهنا ةلخجا ىف تاذلا قالطإ زاوج هضرغ نأب باجي دقو « هللا ليبس ىف وأ هللا ةعاط ىف كلذو هدام امئاو

 , ظفاحلا لضفلا وبأ انخيش هنع هب قربخأ اف ىكبسلا نيدلا قت خیشلل ضارتعالا لصأ و باوجلا نم ىوفأ ضارتعالاو

 هيلع يهاربا ركذ ىف هيلع قفتملا ةريره ىنأ ثيدح دروأو « تاذلا ىف ءاجام تافصلاو ءاسالا ىف ق«يبلا مجرت دقو



AY ۷۰۳-۰۷۰۰ ثيدحلا 

 بأ ثيدحو « ءابنالا ثيداحأ نم مهاربا ةجرت ىف هحرش مدقتو « هللا تاذ ىف نيتنثا تابذك ثالث الا » مالسلا

 هدنسو نق بها تا5 قاورکفت الورم ع لك ق ایرکش و نناغ نا ةودحو بألا و وک املا ةؤرق
 ظفل و « عطقنم هنأ الا تاقث هلاجرو « هللا تاذ ىف سانلا تقمت ىتح هقفلا لک هقفتال , ءادردلا نأ ثيدحو « ديج
 : ناسح لوق هلثمو « قح ىنعمب وأ لجأ نم ىنعمب ةروكذملا ثيداحالا ىف تاذ

 لدعیو هلالا تاذ ىف دما مهف ماقذإ فاقحالا اأ ناو

 زاوج دارلا نأ ربظب یذلاف « هلا بنج ىف تطرف ام ىلع اترسحاب : لئاقلا لوق نع ةياکح ىلاعت هلوقک یهو
 ظفل توبثل سفنلا هب دارلا نأ فرع اذإ دودرم ريغ هنکلو نوملکتلا هثدحأ یذلا ىنعملاب ال تاذ ظفل قالطإ

 اضرلا ىنعمب درو ةنأ هجولا باب ىف قأيسو « سفنلا ةمجرتب فنصلا بقع ةتكنلا هذحلو « زيزعلا باتكسلا ىف سفنلا

 اطوأت نمو « هللا هدارأ ىذلا ىنعملا ىلع قدصو قح اهنأ ةلكشلا تافصلا ىف لوقت : ةديقعلا ىف ديعلا قيقد نبا لاقو

 قيدصتلا ىلا انعجرو هنع انفقوت اديعب ناك ناو « هيلع ركذن مل برعلا ناسل یضتقم ىلع ابیرق هليوأت ناك ناف ان رظن

 ناف « هللا بنج ىف تطرفام ىلع » هلوقل هيلع هانلح برعلا بطاخت نم اموبفم ارهاظ هانعم اهنم ناك امو . هیزتلا عم
 نم نيعبص نيب مدآ نبا بلق نا  هلوق اذكو « هيلع هل ىف فقوتی الف هللا قح عئاشلا مابعتسا ىف هب دارملا
 هللا ىتأف إل ىلاعت هلو اذكو « ةيف هعقوي امو هللا ةردقب ةفرصم مدآ نبا بلق ةدار) هب دارا ناف « نجرلا عب اصأ

 كلذ ىلع سقو « هللا لجال هانعم هللا هجول مكمعطن امنا هلوقو « مهناينب هللا برخ هانعم ( ٍدعاوقلا نم مهناینب

 . بهذو « قئاقحلا رئاسا ةفلاخم هللا ةةيقح نأ ىلع نوققحا قفتا هريغ لاقو « هل ظقبت نم لق غلاب لیصفت وهو

 اب صتخت ىلا تافصلاب اء زاتمت امن و « تاوذلا رثاسل ةيواسم تاذ اهنأ ثيح نم اهنأ ىلا مالکلا لهأ ضعب

 حصي نأ بحب ةقيقحلا مامت ىف ةيواسنملا ءایشالا نأب بقعتو « ماتلا لعلاو « ةماتلا ةردقلاو « دوجولا بوج وك
 ىلع بئاغلا سايق هوركذام لصأ نأب و « لاحا ىواستلا ىوعد نم مزايف ه رخالا ىلع حصيام اهنم دحاو لك ىلع
 ءافتكالاو ابعيمج ىف هللا ىلا ضيوفتااو ثحابملا هذه لاثمآ نع كاسمإلا باوصلاو « طبخ لك لصأ وهو دهاشلا

 « قیفوتلا هللابو لامجإلا قيرط ىلع هنع هبیزتت وأ هل هتابثا هيبن نال ىلع وأ هباتك ىف هللا بجوأ ام لكب ناميإلاب
 فالخ هوا امزاج سيل ليوأتلا بحاض نأ الإ ليوأتلا ىلع ضيوفتلا حیجرت ىف نكي مل ولو

 5 ضیوفتلا بحاص

 ( سفن هقا کراذح و ) ىلامت هلل لود ببسي - ۵

 ( كسفن ىف ام لعأ الو یسق ىفام لمت ) هك ذ لج هوقو

 ره هللا ردبع نع » قيقش نع ”شمعألا انثدح فأ انت دح ثايغ نب صاح نب "رم اشو - ۳

 دلا هسباا بحآ ذحأ امو . شحاوتلا مر كلذ لجأ نم « هللا نم ريغ دحأ نمام : لاق ی
 ا ب 7

 ىرابلا حف * ۱۳ ج ۶-4٩



Atدیحوتلا بات - ۷ 5  

 زاس ىنلا نع ةريره ىلأ نع » ملاص ىبأ نع شعالا نء درج ىبأ نع *نادبت ازم -
 ص یتحر نإ - شرملا ىلع هادنع عضو وهو هسفا ىلع باک وهو - هباتک یف بتك الأ هللا اخت ال :لاق

o.یضغ بلغت  » 

 هلا ىضر رره یآ نع » حلاص ابأ تەم "ی الح قا انثدح رفح نب رع او - ۰

 هسفن ىف ىنرك ذ ناف « ىفركذ اذ همم انأو « ىب ىدبع "نظ دنع انا : ىلاعت هللا لوقي : هلي ىنلا لاق : لاق هنع

 ؛ اءارذ هی تب رق ريش "ىلإ برق نو « مهنم ريخ الم ىف هتركذ الم ىف ترک ذ ناو « ىسقن ىف هنركذ
 6 هوره ۳۹ 0 ىناثأ ناو « اپ هيلإ تب رقت ًاءارذ ىلإ ب رفت ناو

 [ ۷۵۳۷ ۰۷۰۰۵ ىف هافرط - ۷۵۰۵ : ثيدحلا ]

 لاق ( كسفن ىفام ملعأ الو یسفن ىف ام ملعت ىلاعت هللا لوقو « هسفن هلل کرذعو ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق
 ىنعملا ثيح نم ءىش الف هيلا فاضمو فاضم هنأ ثبح نم ةرياغملا ىضتقي ناك نإو اذهو « هتاذ : هسفن بغارلا

 سفالاب دارملاو « كلم ةفاضإ انه سةنلا ةفاضإ نإ ليقو « هجو لك نم ةيذيذثإلا نع ىلاعتو هناحبس دحاو یوس
 نيتاه ركذو سفالا تافصلاو ءامسالا ىف ىلا مجرتو ٠ هفلكتو ريخالا دعب یخ الو « اصخلم ىهتنا هدابع سون
 ثيداحالا نمو ( یسفنل كتعنطصاو ) لاعت هلوقو ( ةمحرلا هسفن ىلع کبر بتک ) ىلاعت هلوقو « نيتيالا
 حيمص ىف امهو « یسفن ىلع لظلا تمرح ین » هيف ىذلا ثيدحلاو « كسفن ىلع تيذثأ اک تنأ , هيف ىذلا ثيدحلا
 انم هجوأ ىلع برعلا مالك ىف سفنلاو : لاق مث ءهسفن اضر هللا ناحبس » ةيف ىذلا ثيدحلا اضيأ هيفو : تاق ..لسم
 ىفام ملعت إل ىلاعت هلوق ىف ليق دقو لاق تاذلا اهنمو « ةسوفنم سفن سال سولو یمالا سفن ىف نولوقب ا ةقيقحلا
 ةلباقيلل انه سفنلا ركذ ليقو « ىنع هرستام ملعأ الو هرسأ امو ةنكأ ام عت هانعم نأ ( كفن فام لعآ الو. ین
 هللا ؟ رذعو ب ىلاعت هلوق ىف جاجزلا قحسا وبأ لاقو « ةلباقم اف سيلف بابل لوأ ىف ىلا ةيالاب بةعتو ةلكاشملاو
 كتاذ لعأ ال : اهدحأ لاوقأ ةثالث (كسفن ىف ام لعأ الو ىلاعت هلوق ىف علاطملا بحاص کحو هايإ ىأ (هسفن
 كرس وأ كتدارإ وأ كمولعم ملعأ ال هريغ لوق ىنعب وهو « كدنعام لعآ ال : اهئلاث ‹ كبيغ ىف ام ملعأ ال : اهيناث
 نمام و دوعسم نبأ وهو « هللا دبع » ثيدح اهدحأ « ثيداحأ ةثالث بابلا ىف ىراخبلا ركذ > كنم نوكي ام وأ
 ةروس ريسفت ىف مدقتو ء ارصتخم انه عقو اذك « هللا نم حدملا هيلا بحآ دحأ امو ب هيفو هللا نم ريغأ دحأ
 ىلع نيحيحصلا ىف هرادم ثيدحلا اذهو « هنم مآ انه روكذملا ةيلس نب قيقش وهو « لئاو ىلأ » قيرط نم ماعنآلا
 بحأ دحأ الوو هيف دازو « هو دوعسم نبا نع ىعخنلا ديزي نب نحرلا دبع ةياور ىف ملسم هجرخأو « لئاو ىبأ
 قالا ةريغلا ثيدح ىف فنصملا دنع ةدايزلا هذهو « لسرلا لسرأو بةكلا ل زنأ كلذ لجأ نم هللا نم رذعلا هيلا
 < ناعم سفنللو « هلل سفنلا تابثإ ثيداحالاو تایالا هذه ىف لاطب نبا لاق « هللا نم ريغأ صخش ال » باب ىف
 مالكلا قبسف « هللا نم ريغأ ه هلوق امأو « وه نوكي نأ بجوف هيلع ديزم سأب سیلو هتاذ هللا سفنب دارملاو
 بضغلا ليقو 5 رب دنا ال 5 هاضر مدع ىأ 0 شحاوفلا نايتإ ةهارك هللا ةريغ ليقو ۳ فوسکلا بباتک » 5 هيلع



A6 ۷۹۰۵-۷۰۳ ثيدحلا 

 « سفنلا ركذ اذه دوعسم نبا ثيدح ىف سيل : ىنامركلا لاقو ةبوقعلا لاصيإ ةدارإ بضفلا مزالو « ةريغلا مزال

 اذه نأ رهاظلاو لاق مث « رخالا ماقد امهنم دحاو لك لامعتسا ةحص ىف امهمزالتل سفنلا ماقم دحأ لایعتسا ماقأ هلعلو
 سفنلا ركذ ناف « ىراخبلا دارم نع ةلفغ اذه لک و « ىهتنا بابلا اذه ىلا خسانلا هلقتف بابلا اذه لبق ناك ثيدحلا

 ىف هدروأ دقف « هتدامك كلذ ىلا راشأ هنكل قيرطلا هذه ىف عقب مل ناك ناو « هدروأ ىذلا ثيدحلا اذه ىف تباث

 حدملا هيلا بحأ » ىلع اتفقا مش «دحآ الو » ظفلي فارعالا ةروس ريسفت فو « ءىش ال ١ ظفلب ماعنالا ةروس ريسفت

 ثيدحلا قرط ىف دروام ضءس مجرتب نأ هنم رثك دقو ةجرتلل قباطملا وه ردقلا اذهو « هسفن حدم كلذل و « هللا نم

 : لاقف ريثملا نبا كلذ وعن ىلا ىنامركلا قبس دقو . ةمجرتلا كلت ىف ادوجوم ردقلا كلذ نكي | ولو هدروي ىذلا

 ءدحأب مالكلا ردص هنأ هتقباظم ةجوف « ركذ سفنلل لوألا ثيدحلا ف سيلو ىرابلا ق- ىف سفنلا ركذ ىلع مجرت

 < دحأ هللا وه لق أل ىلاعت هلوق ىف عقاولا دحأ فال صوصخم هجو ىلع سفنلا نع ةرابع ىننلا ىف عقاولا دحأو

 ىنام لئاقلا لوق رينملا نبا لاق مث « عضاوملا ضعب ىف كلذ لثمل نطق هنأ عم ىنامركلا ىلع خام هيلع ینخو « ىهتنا

 یضتقم و سذفجلا نم ءانثتسا اديز الإ دحأ رادلا ىف ام مو ناک اذهلو « یسانالا ین الإ هنم مفي ال دحأ رادلا

 نيدحالا نم ادب ز ناف ديز نم مع دحأ ام : مظتني م مالكا مظتنا ام قالطإلا ةع الو هنال هلا ىلع هقالطإ ثیدح |

 ىف بنک ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا . نیدحالا نم سيل بوثلا نال ایظتنم سيل هناف نون نم نسحأ دحأ ام فالخت

 ىلع بتکیف ىناثلا لعو « ةيلاح ةلجاف لوألا ىلعو « هريغل واولا تطقسو رذ یبال اذك (هسفن ىلع بتکی وهو هباتک

 نوکسف حتفب عضو بونکلا ىأ « وهو ه هلوقوءخلا « ىتحر نا ه هلوق وه بوتکلاو « بتک د هلوقل نایب هسفن

 نع رخآ هجو نم هجرخآ ايف لیعاع لا ةياور یهو عوضوم ظفلب یدیمحلل عمجا ىف كلذك عقوو « عوضوم ىأ

 رذ بأ ةياور نع ضايع ىكحو « ىركسلا نوميم نب دمع همساو یازلاو ةلمجلاب وهو دنسلا ىف روكذملا ةزح ىبأ

 اذه حرش ىضم دقو « نيوذتلا عم داضلا رسكب ةدمتعم ةخسن ىف هتيأرو « لعافلل بم ضام لعف هنأ ىلع حئفلأب عضو

 نآرق وه لب باب فو (ءاملا ىلع هشرع ناکوا) باب ىف هيلع مالکاا نم ءیش ىقأيو « قاخلا ءدب لئاوأ ف ثيدحلا

 ناکلا ةغالا ىف دنع لاطب نبا لاقف « هدنع , هلوق امأو « ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا رخاوأ ( ظوفح حول ىف ديجب

 هانعم ليق اذه ىلعف « هللاب قيليال ثداحلاو ثداح وهو ىنفب ضرع لواحلا نآل عضاوملا ىف لواحلا نع هزنم هللاو

 دفع انأ ر هدعب ىذلا ثيدحلا ىف هلوق هديؤيو « هتيصعم لمعي نم ةبوقعو هتعاطب لمعي نم ةباثاب هبلع قبس هنأ

 « لصالا وهو ناكملا ىف لمعتسيو برقلل عوضوم ظل دنع بغارلا لاقو « امطق كانه ناكم الو ءىب ىديع نظ "
 امأو ( مير دنع ءايحأ) هنمو ةيترلا ىف لمعتسيو « هدّقتعأ ىأ اذك اذك ىف ىدنع لوقت : داقتعالا ىف لمعتسو

 هنأي للملا ثيدحلا اذه ىف ةيدنعلا ىنعم نيتلا نبا لاقو « كمكح نم هانعف « كدنع نم قلا وه اذه ناك نا د هلرق

 لجأ نم هبتك امنو *یش هنع ىنخال كلذ نع هزنم هناف هاسني الُدل ةناعتسالل سيلف هبنک امأو « شرعلا لع عوضوم

 لععآ نأ ىلع رداق ىأ ( ب ىدبع نظ دنع انآ ىلاعت هللا لوقي ) هلوق : ثلاثلا ثيدحلا . نيفلكملاب نيلكوملا ةكئالملا
 ةبج نم هذخأ هنأكو فوخلا ىلع ءاجرلا بناج حيجرت ىلا ةراشإ قايسلا فو ینامرکلا لاقو « ةب لماع-ىنا نظام هب

 لدعي لب هسفنل هراتخي ال هنال فوخلا بناج وهو ديعولا عاقي] نظ ىلا لدعي ال كلذ عمس اذا لقاعلا ناف ةيوسألا

 نتومال » ثيدح كلذ ديؤيو رضتحاب ديقم قيقحتلا لهأ لاق اک وهو ءاجرلا بناج وهو دعولا عوقو نظ ىلا



۳۸۹ 
 ديحوتلا باتک - ۷

  لادتعالا الا لاوقأ لوألا قف كلذ لبق امأو . راج ثيدح نم ملسم دنع وهو « هللاب نظلا نسحب وهوا الإ ؟دحأ

 ليق مبةملا ف ىطرقلا لاقو. هيلا الإ هللا نم أجام ال نأ اونظو , هلوةك وهو للا انه نظااب داراا ةرج یی نبا لاقو

 دنع ةازاجلا نظو رافغتسالا دنع ةرفغلا نظو ةبوتلا دنع لومقا نظو ءاعالا دنع ةباجإلا ناخ یہ ىدبع نظ ىنعم

 ةباجإلاب نونقوم متنآو هللا اوعدا رخآلا ثيدحلا ىف هلوقهديؤيو لاق « هدعو قداصإ اك ابطورشب ةدابعلا لعف

 داعيملا فلخ ال وهو كإذب دعو هال هل رفغ و هل هللا نأب انق وه هءاع le مايقلا ىف دج نأ مرلل ىغيلي كلذلو لاق

 كلذ ىلع تام نمو « رئابكلا نم وهو هللا ةحر نه سیا وه اذرف هءذنت ال اأو ابا ال هللا نأ نظ وأ دقتعا ناف

 رارصإلا عم ةرفنملا نظ امأو :لاق « ءاذام یدبع ی نظرلف » روکذ!! دا قرط ضع. ىف اک نظام ىلإ لکو

 نا هلوقک وهو یلعب ىأ (ینرکذ اذا هعم انآو ) هلوق ٠ ةجراا بدذم ىلا ر وهو ةرفلاو لبجلا ضع كلذف

 مبعب ار وه الا ةثال' ىون نم نوكيام  یلاعت هلوق ىف یا ةبملا نم صخأ ةروكذملا ةيعملاو 14 ىرأو عمسأ اکعم

 أ نبا لاقو ياوناك ان میعم وه الا- هلو ىلا -

 نأ رابخالا هيلع لدي ىذلاو لاق « ىبتلا بانتجاو ىمآلا لاثتماب وأ امم وأ طقف باقل اب وأ طتف ناسللاب ركذلا نوكي

 ىلاعت هلوق نم دافتسي لوآلاو لاق ءرطخ ىلع ىناثلاو سلا اذه هنمضت ام هبحاصا عوطقم امهدحأ نيعون ىلع ركذلا

 نم ددزي مل رکنلاو ءاشحفلا نع هتالص هبنت مل ند, هيف ىذاا ثر دلا نم ىناثلاو ممري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نفل _

 ىف ىنركذ ناف ) هلوق ۰ هل ىجري هناف هيف وه اع لجوو فوخ هللا ركذي ةي ملا لاح ىف ناك نا نکل ءادعب الإ هللا

 نأ ل متحي ةرمج نأ نبا لاقو . ارس ةحرلاو باوثلاب هتركذ ارس س:دقتلاو هب رنا ینرکذ نإ ىأ (یسفن ىف هتركذ هسفن

 ) رک هل رک ذلو إلىلاعت لاقو مانالاب عمرك ذأ ميظدتلاب فوركذا هانعمو م مر كذأ ىوركذا ل ىلاعت هلوق لثه نوكي

 ناو) هلوق . (بواقلا نئمطت هللا ركذب الأ إل ىلاعت لاق هسنآ شحوتسم وأ ةئمآ ف اخ وهو هركذ نف تادابما رکآ ىأ

 ركذلا نأ هنم دافني معلا لهأ ضمب لاق (مهنم ريخ الله ىف هتركذ) ةعاج ىأز وءبم ماللاو میلا حتفب ( گام ىف یرکذ .

 هتركذ اربج ىنركذ ناو ادحآ هيلع علطأ ال باوثب هتركذ هسفن ىف فركذ نإ ربدقتلار ىربجلا ركذلا نم لضفأ حلا

 معلا لهأ روج بهذم وهو مدآ ینب نم لضفأ هکنالاا نأ ىف ص اذه لاطب نبا لاقو ىلدآلا اللا هيلع علطا بارش

 ةكئالملاف افلا نم لضفأ دلاخلاو منيدلا+لا نم ان وكت وآ نيكلم ان وكت نأ الإ ) لثم نآرقلا نم دهاوش كلذ ىلعو

 نيذلاو سانج الا راس نم لضفأ مدآ ىنب ىحلاص نأ ةنسلا لهأ روج نع فورما نأب بقءتو مدآ ىنب نم لضفأ

 نم مهنف رهاظلا لهأ ضعبو فوصتلا لهأ نم ةنسلا لهأ نم لیلقو ةلرتعملا مث ةفسالفلا اللا لیضفت ىلا اوبهذ

 ةوقلاو معلا ةعس عم ةفيطلو ةريخو ةينارون اال ناسنالا ةقيق- نم لضفأ كلا ةقيقح اولاقف نيسنجلا نيب لضاف

 ةدايزو كلذ ىفام یمانالا ضعب ىف نوكي نأ زاوجل درف لك ىلع درف لك ليضفت مزاتسيال اذهو رهوجلا ءافصو

 ريغ ىلع ئاللا لطف نم منم مث ءایبنالاب هصخ نم منمو ةكحئالملاو رشبلا ىحلادب فالخلا .نصخ نم مهنمو

 سم هللا نأ كللا ىلع ىنلا ليضفت ةلدأ نمو « رب دم انيبن ىلع الإ اضيأ ءايينالا ىلع مباضف نم مهنمو ءايينألا

 ا( ىلاعت هلوق اهنمو ( ىلع تمرك ىذلا اذه كدآرآ ال سیلب] لاق ىتح هل ميركتلا لويس ىلع مدال دوجسلاب ةكئالملا

 احونو مدآ ینطصا هللا نإ ) ىلاعت هل وق اهنمو « ةكئالللل كلذ تبث ملو هب ةياتحا ىلإ ةراشالا نم هيف امل کیدیپ تقلخ

 ىف لخدف (ضرالا قاامو تاومساا ىف ام ك-ا رخو ال ىلاعت هلوق انهو € نيملاعلا ىلنارع لآو ميهاربا لآو

 نأ لمتح مش : لاو ىلهركذ نم ددصقام بس همم ان اف هانمد هر ىف



TAY 
 ثيدحلا ۷٤٠٥١

 ةدهاجلا عم ابلاغ رشبلا ةءاطو ةةلحلا لصأب ةكرالملا ةءاط نالو « رخساا نم لضفأ هل رخسملاو « کالا همومع
 رمالاب ةكئالملا ةعاطف ًاضيأو "قشآ مهتدابع تناكف ؛ بضنلاو یوماو صرطاو ةووشلا نم هيلع ت هبط ال سةنال
 ةسوسو نم تلس ةكئالملا نالو قشآ تناكف ةرات طاينتسالاو ةرات داتجالاب و ةراق صنلاب رثبلا ةءاطو مهلع دراولا
 الا كلذ نوفرعبال رشبلاو توكسلملا قئاقح دهاشت ةكئاللا نالو رشبلا ىلع ةزئاجلا ءاوغالاو هبمثلا ءافلإ و نيطايشلا
 كلذ متي الو هنيد ىلع تباثلا الإ كالفالا هک رحو بكاوكلا ريبدت ةرج نم ةهبثلا لاخدا نم مهم لسو الف مالعالاب
 حيرصتلل كلذل هب لدتسا ام ىوقأ بابلا ثيدح نإ ليق دقف نيرخألا ةلدأ امأو . ةريثك تادهاجو ةديدش ةقشم الا
 كلي دمع میف الم ىف هلل ركاذ نم و كلذ ىف الغلا شمپ لاق یح ءةكئالملا مهب دارملاو مهم رخ آلم ىف هيف هلوقب
 هقرطب لب دارملا ف اصرص الو اصن سيل روكذملا رلا نأب ةنسلا لهأ ضءب باجأو « میم ريخ الم ىف هللا مرکذ
 رصحني لف میر دنع ءايحأ مهنإف ءادهشلاو ءاونآلا ركاذلا "اللا نم يخ م نرذلا للملا دارملا نوكي نأ لاعحا
 هيف ىذلا بناجلاف اعم "اللاو ركاذلاب تلصح امن ةيريخلا نأب لوألا نم یوقآ رهو رخآ باجأو « ةكئالملا ف كلذ
 باوجلا اذهو عومجلا ىلع عومجملل ةبسنلاب تاص» ةيريخلاف بايترا الب هيف وه سيل ىذلا بناجلا نم اريخ ةزعلا بر
 ىلعالا .قيفرلا ىف هعمج ىذلا ءرجلا ىف یناکامزلا نب نردلا لاك یضافلا مالک ىف هتيأر مث . ركتبم هنأ تذنظو ىل روظ
 ركذلا راص امئاف املا ىف هل هركذب للا ىف دبعلا ركذ لباقو « هسفن ىف هل هركذي هسفن ىف دبعلا ركذ لباق هللا نا لاقف
 نيذلا للملا نم لضفأ مهف هللاو نوركذي نيذلا اللاو مهيف ركاذلا وه هلل نال لوألا ىف ركذلا نم !ريخ ىناثلا الملا ف
 هتكمالمو هلل اودع ناك نم إل ىلاعت هلوق ىف ركذلا ىف ةكئالملا مدقق ةلزعملا ةادأ نمو « مهيف هللا سيلو نورکذپ
 درج نأب بقءتو ( سانلا نمو السر کالا نم ینطصب هللا - ملا او وأو ةكنالملاو ره الإ هلإ ال هنأ هلا دش هلسرو
 حيسملا فکنتسب نل إل ىلاعت هلوق ابنمو لضفأ هاربا نأ عم حون نامز مدقتل ميهارب ىلع احون مدقف ( مهاراو حوف : نمو كنمو )هل وق لثم ىف نامزلاب ميدقتلاك ىرخأ بابسأ هل لب هيف رصحني مل هنال ليضفتلا مزلتسیال ركذلا ىف ميدقتلا
 ىناعملا لعل ةبسفلاب ةيعطق بولطلا اذهل الالد نأ ىعداف یر ثخ زلا غلابو (نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ادبع نوكي نأ
 نيذلا نووبوركلا ئاللا مو « حيسملا نم ار.ةىلعأ وه نم ال و ىأ (نوبرقلا ةكئالملا الو ىلاعت هل وق ىف لاقف

 درال قيس امن مالكلا نأ ثرح نم اذه ريغ ىناعملا لع ىضتةقيالو : لاق « ليفارسإو لیئاکیمو لی رجک «شرعلا لوح ۰
 « اصخلم ىهتنا هم هجرد عفرأ ره نمالو ةيدوبعلا نع حیسا عفر نل مهل ليقف 3 حيسملا ىف م واغل ىراصنلا ىلع

 دبع حيسملاو ةكئالملا نمالك نأ كلذو «ماقلا بسحب وه امنو ةيف عزانتلا ليضفتلا مراتسي ال قرا نأب بيجأو
 ةكئالملا نم كنع باغ نم كلذكو « هللا ةدابع نع ربكستي مل هنودهاشت ىذلا حیسلا نأب مولع درف « هللا نود نم
 ايندلا ىف دهزلا نم اهلجال حيسملا اودبع ىلا تافصلا نالو « هدهاشت نم بيهأ اع باغ ال سوفنلاو « نيكتي ال
 مهتدابعل ةبجوم ىبف هتدابع بجوت تناك ناف « ةكئالملا ىف ةدوجوم هللا نذإب ىنوملا ءايحإو تابیفاا ىلع عالطالاو
 عزانتلا ةيلضف الا توش قرا اذه نم مزلب الو « ىلاعت هللا ةدابع نع نوفکنسیال كلذ عم مو ؛ لوألا قيرطي

 یراصالا ىلع درلل ةفاسم ىه لاقو « ءابنالا نم لضفأ ةكئالملا نأ معز نم فطعلا اذهب جتحا ىواضييلا لاقو « ايف
 میفاکنتسا مدع نوكي قح هنم ةجرد ىلعأ هيلع فوطعملا نوکی نأ ىضتقي كلذو« ةيدوبعلا ماقم نع حيسملا عفر ىف
 ةنلابملا فطملاب ديرأف « ةكئالملاو حيسملا ةدبع ىلع درلل تقیس ةيآلا برأ هباوجو « هفاکدتسا مدع يلع ليلداك



 د ىلا نادك دأب ۳۸۸
 ليضفتلا ةدارإ ريدقت ىلعو «سوءم الو سيئر هفلاخال ريمألا حبصأ لئاقلا لوقك « لیضفتلا نود ةرثكلا رابتعاب

 دحأ لضف مزاتسيال كلذو « حيسملا ىلع مهم ةسبتر ىلعأ وه نم لب « شرعلا لوح نم نيبرقملا لیضفت هتیاتف
 نا : حصيف طقف ىراصنلا ىلع درلل تقيس ةبآلا نأ لس نإ الإ ةلالدلا مل متال ىيطلا لاقو . اةلطم رخالا ىلع نيسنجلا

 ليطفت دقتعت یراصتلا نأ تابثإ ىلإ جاتع كلذ یعدب ینلاو « هنم عفرأ وه نم الو ةيدوبعلا نع حيسملا عفرتي

 ةيالا هقايسو لاق « هب لدتسا نم لالدتسا متيالف ةيهلإلا هيف نودقتعي لب كلذ نودقتعيال مثو «حیسلا ىلع ةكئالملا

 ررقف 4 اليكو - هلوق ىلا - دحاو هلإ هللا امنإ  هلوق مدق هنأ كلذو « رتل ال ةفلابلاو ممتتلا بولسآ نم

 رکتسب نأ كلذب فصتا نم قحتسبال ريدقتلاف « فاکتتسالا مدعب هعبتأ مث « ةماتلا ةردقلاو ةيكل لاو ةينادحولا

 ميف مداضتعال ةملآ ؟ريغ اهذختا نيذلا ةكئالملا الو لاکلا هيف مداقتعال ام) ىراصتلا اهيأ هنوذختت ىذلا هيلع

 نيذلا ىلع ادر لب ىسيع ماقم ىلع مبماقل افر كلذ لقب مل هظفلو  اصخلم ىوغبلا كلذ ركذ دقو : تلق . لاكلا

 ما لوفأ ال لق ال ىلاعت هلوق ابنمو « ثيلثتلا نوعدي نيذلا یراصتلا ىلع در اک مييلع درف بلآ كاللا نأ نوعدي
 بقعتو « لضفأ من ىلع لدف ءاكلم نوكي نأ قنف < كلم ىنإ کل لوقآ الو « بيغلا مع الو « هللا نئازخ یدنع

 « عامجاو برشلاو لک لا كرت نم كاملا ةفصب نوكي نأو ؛ بيغلا لعو نئارخلا هنم اوبلط مهنوكل كلذ قن امنإ هنأب

 0 هن احس هنأ امو « ليضفتلا كلذ مزلتسي الو « كلم هنأ هنع ىننف ملثم أرشب هللا لسزي نأ ممراكنا ط٤ نم وهو

 .-4 نونجمب ميحاص امو مقلي ىنلا قح ىف لاقو < مرک لوسر لوقل هن] ) ليربج ین لاق « ادمحو لیربج فصو

 لیربج فصو ناكسف ناطيش هيتأي ىذلا نأ عز نم ىلع درلل قيس امنا كلذ نأب بقعتو « ديعب نوب نيفصولا نيبو

 دقو « هنم مظعأو انه ليربج هب فصوام لثع عضوملا أذه ريغ ىف هل ىنلا فصو دقف رقم ينل اميظعت كلذب

 كلذ يف هيلع درلا ىف ةمثألا غلاب و «یدمحما مالا صيقنت مزلتسي امالک لاقو « انه بدالا هوس ىف یرشخرلا طرفأ

 ىف ةدحوم ةدايزب « ربشب » ىسخرسلاو ىلمتسملا ةياور ىف ( اربش “لإ برقت ناو ) هلوق ۰ ةعيذشلا هتالز نم وهو

 هب ر نع هتیاورو تلم ینلا رکذ باب ىف « دیحوتلا باتک » رخاوآ ىف هحرش قأیسو « هلوأ
 ی 4 7 21

 ( هبجوالإ كااه ی لک لجو زع هللأ لوق بسا - ۱۹

 لاقف « كېجوب ذوعأ : كَم “ىلا لاق ( کنون نم ًاباذع كياع سبب نأ لك رداقلا وه 'لف  ةيالا هذه

 لكي ىبلا لاقف , € ايش کتبلپ وأ ) لاق «كبجوب "ذرمآ : وبا لاف ( كلجرأ رشحت نم وأ ١

 سبأ اذه
۱ 

 وه لق ) ىلاعت هلوق لوزن ىف رباج ثيدح هيف ركذ ( هجو الإ كلاه ءیث لك : لجو زع هللا لوق باب ) هلوق

 اذه م هرخآ ىف هلوقو « ماعنالا ةروس ریست ىف هحرش مدت دقو « ةيالا < اباذع مكيلع تعبي نأ ىلع رداقلا

 كبجوب ذوعأ , ةيف هلوق هنم دارااو لیصالا ةياور نم ةراشالا ظفل كقسو « هذه م نكسلا نبا ةياور ىف « رسأ

 ٠ يتلا هوجولاك الو ةحراعب سيلو « هتاذ ةفص نم وهو ابجو هلل نأ يلع ةلالد ثيدحلاو ةبألا هذه يف : لاطب نبا لاق



 ۳۸۹ ۷٤۰٩-۷٤۰۸ ثيدحلا

 دارملا نأ ىلع ةبألا تلد هريغ لاقو « مدهاشن نيذلا ءابلعلاک هنإ لوقن الو ملاع هن] لوقن اک « نيقولخلا نم اهدهاشأ

 « لاحم وهو تافصلا نم اهريغ لمش اک كالهلا ابلمشل لعفلا تافص نم ةفص تناك ولو  ةسدقلا تاذلا ةجرتلاب

 « ندبلا رهاظ ىفام فرشأ وهو ليقتسيام لوأ هجولا ناك الو « ةفورعملا ةحراجلا : هجولا لصأ بغارلا لاقو

 قاطأ ابرو « هرهاظ ىأ اذك هجو ليقو « راهلا هجو ليقف « هقارشإ ینو هدم ینو ءىش لك لبقتسم ىف لمعتسا

 لک هلوقو < ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو قییو) ىلاعت هلوق اذكو ءهبجو هللا مرک مطوقک تاذلا ىلع هجولا

 ليقو (كبر هجو قبيو ال اذكو وه الإ كلام ءىش لك ىنعملاو « ةلص هجولا ظفل نإ لیقو < هجو الإ كلاه ءىث

 هيف دروام مدقت دقو هريغو نايفس نع لقن ريخآلا اذهو : تلق . هبجو هب ديرأ ام قبب ىأ ‹ دصةلا هجولاب دارملا

 دئاز هظفل وأ دوجولا وأ تاذلا ثيدحلاو ةيألا ىف هجولاب دارلا لبق ىنامركسلا لاقو صصقلا ةر وس ريسفت لوأ ىف

 رركت : قببلا لاقو ء«ضيوفتلا وأ ليوأتلا نيعتف « فورعملا وضعلا ىلع هل ةلاحتسال « هوجولاك ال ىذلا هجولا وأ

 ىم وهو هبجو ىلع ءايريكلا ءادر الا : هلوقك تاذ ةفص ابضعب ىف وهو « ةحيحصلا ةنسلاو نآرقلا ف هجولا ركذ

 اضرلا ىنعمب ابضعي فو € هللا هجول مكمعطن امنإ ) هلوقك لجأ نم ىنعمب امضعب فو « یموم نأ نع ىراخبلا حي

 لعأ هللاو امزج ةحراجلا دارلا سيلو  ىلعألا هبر هجو ءانتبا الإ «١ ١ هبجو نوديري ) هلوقك

 € اننيعأب ىرجت ) هركذ "لج هلوقو ؛ یذغت < ىنيع لع عنصتلو ر ىلاعت هللا لوق بیساپ - ۷

 نه لاجدلا "رک ذ : لاق هلا دبع نع » عفان نع ةيرب وج اد دح لعام نب 'ىموم اشو - ۷

 لاجدلا حیسلا ناو  هنيع ىلإ هديب راشأو - روهأب سيل هللا نإ < کیلع یال هللا "نإ : لاف ما ىلا

 6 ةيفاط 00 تیغ ناک« اينبلا نيع ر وعأ

 ۱ ینا نع هنع لا ىضر اسنأ سم » لاق ةداتك اتریخآ همش اح رع ن صقح شر ب ۸

 نيب "بونکم « روهأب سيل کیر "ناو ٌروعأ نإ ؛ "باذکسلا روعألا "هموق رذنآ الا ی نم هللا "مپ ام : لاق

 6 راک هينيع

 حتفو ءاتلا مب ىليصآلاو ىلمتسملا ةياور ىف عقو اذک ( ىذغت : ىنيع ىلع عنصتل و ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 فذح ىلع هلوأ حتفب سيلو ةلمبلا لادلاب ىناغصلا ةخسن ىف عقوو « ةيذذتلا نم ةليقث ةمجعم اهدعب ةمجمملا نيذلا

 تعنص لاقيو « ةداتقل ريسفتلا اذه نيتلا نبا لاق هط ةروس ريسفت ىف مدقت دقو « عذصت ريسفت هناف نيءاتلا ىدح]

 ىف سأأ مث ربع نبا ثيدح هيف ركذو انلعب ىأ ( انيعأب ىرحت ىلاعت هلوقو ) هلوق ٠ هيلع مايقلا تنسحأ اذإ سرفلا

 هنيع ىلا هديب راشأو انه هلوقو « روعأب سيل هللا نأ امهفو « نتفلا باتك و ىف نيحورشم امدقت دقو « لاجدلا ركذ

 لوالاو ىموم لدب ددسم نع فارطالا ىف دوعسم وبأ هركذو « ةيريوج نع ليعامسا نب ىموم نع شکل اذك

 دبع هاورو . هثم ليعامسا نب ىموم نع ىسرملا رشب ىلع درلا باتك ىف ىرادلا ناّثع هجرخأ دقو « باوصاا وه

 امهيدنسم ىف نايفس نب نسحلاو ىلعي وبأهجرخأ « هرخآ ىف ىلا ةدايزلا نود ةيريوج همع نع ءاممأ نب دمع نب هللا

 نالف هنمو « نيع : هل يعارملا ءیثلا ظفاحلل لاقي و « ةيسراجلا نيعلا : بغارلا لاق امهنع ىليعامسالا هجرخأو « هنع
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 ( اننیعأب ىرمت ١ هلثمو ‹ كظفحنو كارن نحن ىأ € انیعاب كلفلا عنصاو  لاعت هلوق هنمو « هظنحأ ىأ ىنيعب
 ةمسهملا تجتحا لاطب نبا لاقو « ةريثك ىرخأ نامل نيعلا راعتسآو لاق « ىظفحب ىأ ( ىنيع ىلع عدصتلو إل هلرقو
 ةيمسجلا ةلاحتساب بقعتو « نيعألا رئاسك هنيع نأ ىلع ةلالد هنيع ىلا هديب راشأو هلوق ىف اولاقو « ثيدحلا اذهب
 هلوق باب ىف اذه نم ءىش مدقت دقو « یبتنا هنع صقنلا ینن دارملا نأ ىلع لدف ؛ ميدق وهو ثداح مسجلا نال هيلع

 : لاق نم مهنمو « هجولا ىف مدقت اک تاذ ةفص نيعلا لاق نم مهم : قييبلا لاقو ( اريصب اعیع هللا ناک و ) ىلاعت
 مكحل ربصاو ل هلوق اذكو ء ىنم ىأرمب نوكتل ىأ( ىنيع ىلع عنصتلو 2 هلوقف اذه ىلعف < ةيؤرلا نيعلاب دارملا
 عقو امب ديأتيو « فلسلا بهذم هنال لوألا حيجرت ىلا لامو « ميظعتلل نونلاو انم یر ىأ ( اننيعأب كناف كبر
 تاذ ةفص اهنإ لاق نم لوق كلذب حرص « ةردقلا اهانعم لوي نم ىلع درلا ىلا ءاميإ هيف ناف هديب راشأو ثيدحلا ىف
 ةبج نم( ر وعأب سيل هللا نا  هلوق نم لاجدلا ثیدح نم هلل نيعلا تابثإ ىلع لالدتسالا هجو رينملا نبا لاقو
 دوجو وهو اهدضب لاکلا توبث مزا ةصيقنلا هذه تعزنابف « نيعلا توبث روعلا دضو نيعلا مدع افرع روعلا نأ
 نیعلاک تافصلا هذه ىف مالكلا لهالو لاق « ةحراجلا تايثإ ىنعم ىلعال مبفلل بيرقتلاو لیثقلا ليبس ىلع وهو « نيعلا
 نع ةيانك نيعلا نأ ىناثلاو « لقعلا اهيلا یدتم الو عمسلا اهتبثأ تاذ تافص اهنأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث دیلاو هجولاو
 اضوفم تءاجام ىلع اهرارمإ ثااثلاو « دوجولا ةفص نع ةيانك هجولاو « ةردقلا ةفص نع ةيانك ديلاو « رصيلا ةفص

 نع.تبثو هباتكح ىف هللا ربخأ « هل ةديقعلا باتك ىف ىدروربسلا نيدلا باهش خیشاا لاقو « ىلاعت هللا ىلإ اهاتعم
 هلوسرو هللا رابخ] الول ذإ « لیطعت الو هيبشتب اف فرصتي الف « نيعلاو ديلاو سفنلاو لوزنلاو ءاوتسالا هلوسر
 لاقو ‹ حاصلا فلسلا لوقي هبو دمتعلا بهذملا وه اذه : ىبطلا لاق « یا كلذ لوح موجب نأ لقع رساجت ام
 الو كلذ نم ءىش ليوأت بوجوب حيرصتلا حيحص قيرط نم هباحأ نم دحأ نع الو قلب ىنلا نع لقني مل هديغ
 مث € ميد کل تلكأ مويلا 2 هيلع لزنيو هبر نم هيلا لزنأ ام غيلبتي هيون هلل سأی نأ لاحلا نمو « هركذ نم عملا
 ىح « بئاغلا دهاشلا غلبيل » هلوقب هنع غيلبتلا ىلع هضح عم زوال ام هيلا هتبسن زوج ام زيب الف بابلا اذه كرت

 هدارأ ىذلا هجولا ىلع اهب ناميإلا ىلع اوقفتا مهنأ ىلع لدف « هترضحم لعف امو هتافصو هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ اولقن
 دقف مهدعب كلذ فالخ بجوأ نف < ءىث هلثك سيل  ىلاعت هلوقب تاقولخلا ةمباشم نع ههيزنت بجوو « اهم هللا

 قم هللا لوسر عنص اك عنصي نأ ثيدحلا اذه هیراقل زوج له تلثس دقو . قيفوتلا هللابو مهليبس فلاخ

 ثودلا تافص نع ىلاعت هللا هين: دقتعي ناكو هدقتعم ىلع هقفاوب نم هدنع رضح نإ هنأ قيفوتلا هللابو تبجأف

 رأ لو « كلذ نع هللا ىلاعت هيبشتلا بش هاري نم ىلع لخدي نأ ةيشخ كرثلا هب لوالاو « زاج اضع ىمأتلا دارأو
 وهو « هنع هيبشألا ةدام مسحو « هیزنتلا تابثإ هيف ىل رطخ ىنعم ىلع ثيدحلا اذه لمح ىف حارشلا نم دحأ مالک ىف

 ةدايزا روعلا اهيلع أرط م هذه لثم ةحيمص تناك ااف لاجدلا نيع ىلا ةبسنلاب ىه امن] قب هنيع ىلإ ة راشإلا نأ
 هسفن نع كلذ عفد عطتسي ملو صقنلا اهلع أرطف هذه لثم نيعلا حيمص ناك هنأ وهو « ةيهلإلا ىوعد ىف هبذك

 € روصالا ”ىرابلا ”قلاحلا نا وه ) ىلاعت هللا لوف ص - ۸
 ن دمع ىنثدح - ةبتع نبا وه ىموم اید ج ”بوهو ايثدح نافع ان دح قاحسإ اشو - ۰۹ 2 0 0 2 a ۰ a ب
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 نأ اردارآذ « إياس اوباصأ ملأ نل طم ىنب قوزغ ىف ىردحلا دیس ىلأ نع » زيربح نا نع نابع نب يح

 نم بتک دق هلا ناف « :اولمنتال نآ مكيلعام : لاذف لزملا نع قبب ینلا اولأسف « نامي الو «نپب اوعتمتست

 ةقواخع سفن تسول : فكي ىلا لاق : لاقف دیس ابأ تمس ةع نع دماج لاقو «  ةماينلا موي ىلإ ”قلاخ وه

 « ابقلاخ هللا الإ

 تدثثو « ملا < قلاخلا هللا وه إل ةوالتلاو رک اللا اذك ( روصملا *ىرابلا قلاخلا وه ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 نم « قلاخلا » ناف مو وهو « ةفدارتم ةثالثلا ظافلالا نإ ليق : ىيطلا لاق ةمرك ةياور نم خسنلا ضمب ىف كلذك

 تاومسلا قلخ ال یلاعت هلوقك لاثم ريغ ىلع ءىثلا داحيإ وهو عادبإلا ىلع قلطيو ميقتسملا ريدقتلا هلصأو « قلخلا

 صولخ هلصأو « ءراا نم « *یرابلا » و م ةفطن نم ناسنالا قلخ اب ىلاعت هلوقک نيوكمتلا ىلعو ( ضرالاو

 تأرتسا هنمو « هنيد نم نويدملاو ء هضم نم نالفأرب موق هیلعو « هنم ىصقتلا ليس ىلع ام| هريغ نع ءىثلا

 نيلخنأ رفانتلاو توافتلا نم ءىرلا قالا ءىرابلا ليقو « ةمسألا هللا أرب هنمو « ءاشنالا ليس ىلع امإو « ةيراجلا

 هنأ نعم ءىش لك قلاخ هللاف کلا ىضطتقم بس اهتسو تاعرخا روص عديم « روصاا » و « ماظالاب

 ىف هروصمو « لالتخا الو توافت ريغ نم ةكحلا هتضتقا ام بع هئرايو « لصأ ريغ نمو لصأ نم هدجوم ٠

 نم توکیف ردقلا قلاخلاب ديرأ اذإ الإ لعفلا تافص نم ةئالثلاو « هلاك ام یو هصاوخ اهياع بت ةروص

 حقی ردقلا هجولا ىلع ثادحالا م ءالوأ عقب ریدقتلاف اذه ىلعو « ةدارالا ىلا ریدقتلا عجرم نآل « تاذلا تافص

 لعجو افانصأ تاعدبلا لعج ینلا هانعم « قلاخلا » ىميلحلا لاقو . ىهتنا الات عقب ةيوستلاب ریوصتلا مث . ایناث

 ( اهر نأ لبق نمل هلوقب ةراشالا هيلاو « همولعم ىف ناك ال دجوملا هانعم « "یرابلا » و « اردق اهنم فنص لكل

 ماسجالا اهنم قاخ مث ءىش نمال ءاوهلاو رانلاو بارتلو ءاملا عدبأ هنال نايعالا بلاق هب دارملا نأ لمتحيو لاق

 ىنعمب قلخلا سيل بغارلا لاقو « فلاختو هباشت نم هدارآ ام ىلع ءايشالل ءىبملا هانعم ء روصلا » و « ةفلتخلا

 هريغل عقو دقف ةلاحتمالاب دجوي ىذلا اعأو (قاخيال نك قلخ نفأ ) ىلاعت هلوقب راشآ كلذ لاو هت الا عادبالا

 عقب هللا ريغ قح ىف قلخلاو  ىنذإب ريطلا ةسئيبك نيطلا نم قلخت ذإو اإل ىسيعل هلوق لثم « ىلاعتو هناحبس هريدقتب

 أرب نم وهف رمهلا هلصأ ليق « قلخلا ةيربلاو ىلاعت هللا فصوب صخأ « *یرابلا و و « بذكلا ینعع و ريدقتلا ىنعم

 دجوم هانعم نوكي نأ لمتحیف بارلا رهو رصقلاب یرلا نم ةيربلا ليقو « دوعلا تب رب نم یربلا هلصأ لیقو

 ةروصلاو € ءاشي فيك ماحرالا ىف گروصی ىلاعت لاف ءیبلا هانعم « روصملا » و « بارتلا وهو یربلا نم قلخلا

 هب صّدخا یذلاک لوقعم هنمو « سرفااو ناسنالا ةروصک سوس هنمو « هريغ نع ءیثلا هب زيمتي ام لصألا £

 - ؟روص نسحأف عدوصو  عانروص مث مانقلخإل ىلات هلوقب ةراشالا امهم لک ىلإو ةيورلاو لقعلا نم ناسنالا

 . روصنم نبا وه « اجلا ىلع وبأ » لاق ( قحسإ انثدح ) هلوق . ( ءاشي فيك ماحرالا ىف عروصپ ىذلا وه

 الإ لوقي ال هيوهار نبا نأ « نافع نع ىور اضيأ هنوكل هيوهار نبا هنأ نظي دق ناک نإو كلذ ديؤيو : تلق

 لزعلا ىف انه روکذلا ديعس ىبأ تیدح حرش مدقت دقو « روصنم نبا هنأ ديأتف انثدح خسألا ىف تبث انهو انربخأ --

 هو ادهاجب نال نارفالا ةياور نم وهو ني نبا وه ( ةعرق نع اب لاقو ) هلوق . فوتسم « حاكذلا باتك » ىف

 یرابا حف ه ۴ ج ه٠ م
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 فذحب انه عقو اذك ( لِي ىنلا لاق لاقف ديعس اأ تاس ) هلوق . ةعزق ةقبط ىف ىملا 7 غلا ربج نیا

 نایفس ةياور نم ةئالثلا نتسلا یاحصاو سم هلصو دقو « تلأس و لدب « تم ه رذ ىبأ ريغل عقوو هنع لوئسملا

 یکدحآ كلذ لعفب ملو لاقف قلم هللا لوسر دنع لزعلا رکذ » ظفلب دهاجم نع حيجن ىبأ نب هللا دبع نع ةنييع نبا
 بابلا اذه ىف قلاخلا . لاط نبا لاق « انه هنم روكذملا ردقلا وهو ثيدحلا سم رکذ مث « كلذ لعفي الف لقي لو

 ىلع اقلاخ هسفن ایمسم هللا لزي ملو لاق « دحأ هيف هللا كراشبال یتعم وهو نيقولخلا نایعال ءیشنلا عدبملا هب داري

 وأ « قالا ةردقم ىأ ةقولخم یهو الا : ثيدحلا ىف هلوق ىنعم ىنامركلا لاقو « قالا مدق ةلاحتسال قلخیس هنأ ىنعم

 باوصلاب عا ىلاعتو هن احبس هلاو « دوجولا لإ اهزار] نم لب ال هللا دنع قلا ةمولعم

 ( ىديب تقلع الإ ىلاعت هللا لوق ص - ۹ 9 و 0

 هللا م : : لاق ب ىنلا "نأ رسأ ن £ PD دات نع ماشه اد اضف نب داعم رح بس ۰

 ٠ نولوةيف مدآ "نونآن اذه اا نم نشر ی اتر ىلإ انسا و : ۰ نول ویا ”كلذك ةمايقلا ۳م نیدمزاا

 كبر ىلإ ۳ منش ¢ ءىش لك ءامسأ كلعو ¢ هتکشالم كل او 6 هديب 41 كلغ 1 ”سانلا یر امأ 0

 هنآذ احون اونا ن هک او - بام یتا هتلی مل رکذ یو - ك اذه تسل 4 لوقيف . اذه انناکم ن نم انحب

 ۱ - باصأ یتا 0 و - كانه تسل: : لوقیا اكو نوتأیف 1 ضرألا لهأ ىلإ شا كه هثعر 18 51

 - اهباصأ ىتلا هايااطخ مر گو مكانه“ تسل : لوةيف يها ربا نوتأیف . نمحرلا لیاخ ميهاربإ اونا ن نكسلو

aم رکذیو - عانه ۰ كدا : و نونأيف 3 ايلكت "هلو ةاروتلا /1 1 0 یوم اوت  

 2 ١ ۳ وه و ۱ 0 ۳م

 بل : لوتیف ىسع ن وتأيف . هح 4 و "هناکو 4 ورو نا دبع ىسيع أوتنا نکل واهم اصا ىتلا ”هتئيطخ

 یر لك نذأتسأف « قاطنأف « ىنوتأيف : رخأت امو هند نم مدقت ام هل رفف' دبع قم ادم اوتئا نکلو « ک انه

 دم مرا : : ی "لاقی م مث ىنعدي نأ ل فا ءاشام ید ادجاس 4 ی یر تبار اذاف « هيلع ىل ؛ نذزف

 مر ا دحیف ¢ منشأ ê ا "دماحع ير مح أف « منش متشاو ٤ لطم لسو مسل لو

 میس :لقو دع“ را : لاقي م فال نأ لا ءاشام ىنع ديف دجام تعقو یر تیر اذاف مجرأ مث« نجلا

 اذإف مج رأ م «ةنجلا مهلخدأ اد لا سا عفشأ م اتمع دماح< "یر دمحأت « منش منش و هطمن لو

 منشا و ¢ هلم ل ¢ عدس لف“ ع مرا ل م 0 ىنعدي نأ 21 ءاشام ىنءدو ادعا ”تعفو فر تبار

 و ست f ي ۰ هو 3 ۳ دور
 رادلا ل یقیا "براپ ”لوفأف مجرا ۴ ةنجلا مهلخدأف الح ىل لرسول منشأ 9 5 امنع دماحع یر ريحا ¢ ۳

 وبلق ىف ناكو « هللا الإ 4 ال لاق نم دانلا نم "جرم هب ىلا لاق « واللا هيلع بّجوو نآرقلا هسبح نم الإ .



4r ۷٤۱١ - 74ثيدحلا ٠٠١ 

 نر ام ریا نمر هبلق ىف ناكو ثا الإ 41 ال لاق نم رانلا نم جرم 2 ري نزيام ربذتا نم

 ۱ ٌةَرَذ ريالا نم "نزیام هباق ىف ناکو هللا الإ 4إ ال لاق نم راذلا نم جرخم

 لا لوز "نأ ةرره ىبأ نع جرعألا نع دانرراا وبأ ان لح تا انربخأ نالا 5 اش - ا/ل6غ١

 1 مو ۳۳ ۰ و 5 دم ۳ 5 9 5

 مقري ضخم "نازملا ىرخألا هرذيبو ءاملا ىلع هش رع : لاقو . هدب ىف ام ضني مل هناف ضرألاو

 رم نبا نع عفان نع هللا ديب نع ىح ن اقا یم ىنثدح لاق ءدمم نب مكدقم' ارو - ۲

 م هني ث ! واهساا نوكتو را ةمايقلا موا شب نا "نا : ۰ : لاق هنأ 2 هلا لودر نع امهمع لا ىضر

 كالام نع س هاور ¢ كالا انأ لوقي ۱

 انربخأ نالا وبأ لاقو ؛ اذبم هَ ىلا نع رع نبا تعمس الاس تعمس ةزح نب "رم لاقو -- ۳

 ”ضرألا هللا ضبقي 2 هللا ل وسر لاق : لاق ةرب ره اپآ نأ ةلس وبأ ینربخآ یره زا نع" بش

 ةدیبه نع میهارا نع نایلسو روت یئدح ایفس نع دیعس نب ىحن میس د سم اشم ۷/6

 ٠ عهصإ ىلع نيضرألاو عبصإ یلع تاوامسا كع قلا "نا اب: لاقف هم ىنلا ىلإ ءاج ایدوهب "نأ هللا دبع نع
1 

 ا یا ل وا ها و ۲ ۵ م »)۹ ت ام س
 ت ادب ی٣ E هللا لوسر کریو ثااا ان لوقي 3 ميصإ ىلع قاالماو عصا ىلع رو عيصأ ىلع لابجلاو

 20 نع ضايع نب ليد هيف دازو كيعس 4 یه لاق . 42 و و تا اوردف امو وار ۱ 0 2 "هذجاون

 4 اتیدصتو اس ل لا ل وسر بز هلا دبع ن ء ةديبه ن ع میهارب ۱ نع

VE\oرم م بس  ùصفح  ùةمقلع تعم” لاو مارا تە ”شعالا = یا < ثايغ ن  

 ىلع تاوامسلا كسب هللا نا ساق آب لاقف باتكتلا نم لِ ىنلا ىلإ لجر ءاج هللا دبع لاق لوقي

 ”تيأرف تاللا انأ كالا نأ لوقب مث عيصإ ىلع قالمخاو عبص] ىلع "یرثلاو رجشلاو عيصإ ىلع نيضرألاو عج

 6 هرادق تح هلا اور دف امو ر) أرق مث « هذجاون تدب ىتح كر هتلر ى لا
 نم ناتفص امهو « هتل نيدي تايثإ ةيألا هذه ىف : لاطب نبا لاق ( یدیب تقلخ أمل ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 ايبنأ معز نم ىلع درلا ىف کیو « ةلطعملا نم ةيمبجللو « ةتبثملا نم ةبمشبلل انالخ نيتوح راح اتسال و هتاذ تافص

 رداق هن] نولوقي مال « ةافنلا لوق ىف هل ةردق الو ةتبثملا لوق ىف ةدحاو ةردق هل نأ ىلع اوعجأ مهنأ «ةردقلا ىنعم

 e 00 ES: : 9 < ىديب تقلخ ال دجست نأ كمنم ام ) سيلبال ىلاعت هلوق ىف نأ ةردقلا ینعع اتسيل نيديلا نأ ىلع لديو هتاذإ



 ديحوتلا باتک - ۷ ۳۹

 ٠ قلخ امف امبكراشتل قرف سالبإو مدآ نيب نكي مل ةردقلا نم ديلا تناك ولف دوجسلا بجوأ ىذلا ىنمملا ىلإ ةراشإ
 لاق الف كتردقب هتقلخ (ىك كتردقب یتقلخ انأو ىلع هل ةليضف ىأو سیلب] لاقلو « هتردق یهو هب امم لک

 نيديلاب داري نأ زئاج الو لاق « هيديب هقلخ هللا نأب مدآ صاصتخا ىلع لد € نط نم هتقلخو ران نم ىنتةلخ رل
 « نيتحراج انوكي نأ تاذ قفص امهنوك نم مزلي الو ةقواع معنلا نال « قواخم قولخلا قلخ ةلاحتسال « ناتمعنلا

 هءفر سابع نبا تبدح ىف هلوق اذكو « ةردقلاب انه ديلا ليوأت عفدي « « نازيملا ىرخالا هدو » هلوق نيدلا نبا لاقو

 اذهو تاذلا ىنعمب ديلا لبق : كروف نبا لاقو « ثيدحلا « ني هيدي اناكو هيم ءذخأاف « فا هللا ناخام لوأ »

 ولف ؛ سيلب] ىلع درال قيس هناف ( ىديب تقلخ امل ۷ هلوق یالخ € انيدرأ تابع ام إل ىلاعت هلوق لثم ىف مقتسي

 هب متهاو «یشب ىتعا نم نأ دبع هنال بورقتلل لي 7 قاسم قاسي اذه هريغ لاقو ءد 5 هجا ال تاذلا ىلع لمح
 ناعمل قلطت ةغللا ىف ديلاو « هريغ قلخم ةيانعلا نم مهأ تناك مدآ قلخم ةيانملا نأ كلذ نم دافتسيف « هيديب هرشاب

 اذ دواد  وحن ةوقلا ىاثلا « ةحراجلا لوألا : زاججو ةقيقح نيبام ىنعم نورشعو ةس اپم انل عمتجا ةربک

 . كل ىدي ىذه ه هلوق هنمو ( مهيديأ قوف هللا دي اإل درعلا عبارلا ( هللا ديب لضفلا نأ اإ كلا كلاثلا ( ديالا
 مالظل مو » لاق ةمعنلا سداسلا « لولذ وهف لرقلاب ادب عاطأ» رعاشلا لاق دايقنالاو مالستسالا سماخلا « ءافولاب

 ( دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح  لذلا نماثلا ( هللا ديب لضفلا تإ لق إل كلملا عبادلا « دي نم ىدنع ليلا

 رشع ىناثلا « ةعاطلا رشع ىداحلا « ناطاسلا رشاعلا « ( حاكذلا ةدقع هديب ىذلا اوفعي وأ ) عساتلا

 رشع سماخلا « أبس یدیآ اوقرفت » قرفتلا رثع عبارلا « لحاسلا دي مجذخأ لاقي « قيرطلا رشع كلاثلا « ةعامجا

 « ضباقلا دوع ىحرلا دی ردع نماثلا « هضيقم فيسلا دب رشع عباسلا « اهالعآ سرقلا دي رثع سداسلا « ظفحلا
 تاذ لوأ هتيقل لاقي ءادتبالا نورشعلاو یداحما « رهدلا دب هاقلأ ال لاقيءةدملا نورشماا « رئاطلا حانج رشع مسالا
 عبارلا « همامآ ءىثلا دي نورشعلاو ثلاثلا « هنم لضف ام بوثلا دب نورشعلاو ىناثلا « دي ربظ نع هاظعأو « یدب

 ةعبرأ اهنم ثااثلل ثيداحأ ةعبرأ بابلا ىف ركذ مث . ديب ادب هتعب : وحن دقنلا نورشعلاو سماخلا ؛ةقاطلا نورشعلاو

 باتك ه رخاوأ ىف ىفوتسم هحرش مدقت دقو ةءافشلا ىف سنأ ثيدح : لوألا ثيدحلا ناقیرط عبارللو « قرط
 ءافلا حتفي ( ةلاضف نب ذاعم انثدح ) هلوق « « هدیپ هللا كةلخ د مدال فقوملا لهأ لوق انه هنم ضرغلاو « قاقرلا

 ةراشإلا تمدقت «سذأ نع » هلوقو « یناوتسدلا وه ةخيش « ماش » و ءافلا مذ میضمب حو « ةمجعملا داضلاو

 عيمجلل اذکم (كلذك ةمايقلا موي نونمزلا عمج ) هلوق «٠ سذ انثدح » ظفلب هقرط ضءب ىف عقوام ىلا قاقرلا ىف

 ماشه نب ذاعم ةياور نم سم دنع عقو دقو « دعب ركذي امل وأ ةمايقلا مويل ةراشإلاو « مال ةماکلا هذه لوأ نظأو
 - نوهتج » ةداتق نع ةبورع ىأ نب ديعس ةياور ىفو « كاذل نومتیف ةمايقلا موي نينمؤملا هللا عمجي » » هيبأ نع

 ىتح » ةداتق نع ماه ةياور نم ( ةرضان ذئموي هوجو إل باب ىف اسو كهلاب « كاذل نرمباي وأ
 رذ ىبال عقوو « قيرطلا هذه ريغ ىف روكذملا وهو رثكآلا اذك « كبر ىلا انل عفشا » انه هلوقو « كاذب اومه
 وه سل و ةعافشلا لوق هانعمو <« عيفشتلا نم وه ینامرکلا لاق « ةليفثلا ءافلأ سكب « عفش د ی مشک لا ريغ نع

 ىبالو « نيعضوملا ىف نکا اذك « كانه تسل ه هلوقو . ةنلابلل وأ ريثكتلل ليقثتلا نوكي نأ لمتحيف « انه دارملا
 لق » هلوقو واولاب « ىل نذؤيو » ىن مشكلا نع رذ ىبأ ةياور ىف « ىل نذژیف » هلوقو « انه » ىسخرسلا نع رذ



 ۳۵ ۵ ۷۱۱-۷۱۵ ثيدحلا

 « هطعت لس » هلوقو « نيمضوملا ىف ةينقوفلاب ىنيمشكلاو ىسخرسلا نع رذ ىبألو ةيناتحتلاب كال اذك , شب

 نع دانزلا ىلأ قرط نم ةريره ىبأ ثيدح : ىناثلا ثيدحلا . ءاه الب نيعضوملا ىف « طعت » لمتلا نع رذ ىبأل

 تءقوو « كيلع قفنأ قفنأ » ةدايزلا نم ثيدحلا اذه لوأ ىف دوه ةروس ريسفت ىف مدقت ( هللا دي) هلوق . جرعالا

 مالك اولدبي نأ نودیری إل باب ىف ىتأيساك ىراخبلا اهدرفأو لسم هيف ابقاس نكدا مامه ةياور ىف اضيأ ةدايزلا هذه

 نئازخلاب اهرسف نم هنم دعبأو « ةمعنلاب انه ديلا رسف نم ىلع اهب بقعتيو « هللا نیم , هللا دب لدب ابف عقوو < هللا

 عقوو نآلم ثينأت رصقلا عم ةزمهو ماللا نوكسو ميملا حتفب (یاالم) هلوق « ابف ايف رصتل نئارخلا ىلع ديلا قلطأ لاقو

 ء فكلا كلذكو « ثنؤتو ركذت اهناذ نيولا ةداراب ممضعب اهبجوو طلغ ىه ليقو لسم ةياور ىف « نآلم و ظفلب

 هلوق « ق/الخلا مع ىف هل ةياهن الام قزرلا نم هدنعو ىنغلا ةياغ ىف هنأوهو همزال نالم وأ یالم هلوق نم دارلاو

 نيتامبملا حتفب ( ءاحس ) هلوق . صقن اذا ضيغي ءاملا ضاغ لاقي « ابصقنيال ىأ هلوأ حتفي نيتمجعملاب ( ابضیفیال )

 ىف طبضو « امض زوجيو عراضلا ىف نيسلا رسكب خسپ لقثم هلوأ حتفب حس لاقي « بصلا ةمئاد ىأ دودع لقثم

 ةياور ىف عقوو « عفرلا زو<و امف ىأ فرظلا ىلع بصنلاب ( رابنااو ليلا ) هلوق ۰ ردصملا ظفلب ءاحس و لسم

 . نل كلذ حوضو ىلع هيبت ( قفنأ ام متيأرأ ) هلوق . امض زوجيو ءاحلا حتفو ةفاضإلاب « راهلاو ليللا حس » لس

 هلوق ٠ مامه ةياور وهو رذ ىبأ ريغل ةلالجلا ظفل طقس ( ضدالاو تاومسلا هللا قخ ذنم ) هلوق ۰ ةريدب هل

 الو ىآلم توکت نأ زو ىبطلا لاق « هنيمي فام صقني مل» مامه ةياور ىف عقوو « صقني ىأ ( ضفي مل هناف )

 جيأرأ » نوكي نأ زوج و ىآلا افاصوأ ةمالثلا نوكت نأ زوجو هللا ديل ةفدارتم ارابخآ ءتيأرأو ءاحسو و ابضيغي

 الو هیشلا ءىلتمي دقو « ءىث ابضرغيال هلوقب لرزاف ناصقنلا زاوج مو ىالله لبق ال هنأك « قرثلا ىنعم هيف افانئتسا

 نأ ىلع لدي ام هعبتأ مث راهلاو ليللا ركذ نه رارمتسالا ىل لدي ام هنرقو ضرغلا ىلإ ةراشإ ءاحم ليقف « ضيفي

 : ةالثا لواطت ىلع متيأرأ هلوتب راهلاو لِللا ركذ نم لمتشا نأ دعب ةريهلو رعب ىذ ىلع فاخ ريغ رهاظ كلذ

 ىنغلا ةدايز نابأ هتادرفم ىلا رظن ريغ نم هنلمجم هتذخأ اذا مالكلا اذهو لاق « ريرقتلل هيف ةزمهلاو ماع باطخ هنال

 « مامه ةياور نم « لاق » ظفل طقس ( ءاملا ىلع هشرع لاقو ) هلوق . ءاطعلا ف طسبلاو دوجلا ىف ةياهنلاو ةعسلا لاو

 لدي ام ركذف « كلذ لبق ناك ام « ضرالاو تاومسلا قاخ ه هلوق نم علطتب عماسلا نأ انه شرعلا ركذ ةيسانمو

 قاخلا ءدب ىف ىضاملا نيصح نب نارمع ثيدح ىف عقو اک ءاملا ىلع ناك ضرالاو تاومسلا قلخ لبق هشرع نأ ىلع

 یرخالا هديبو ) هلوق ۰« ضدالاو تاومسلا قاخ م ءاملا ىلع هشرع تاک و هلبق ءىث نكي ملو هللا ناك ١ ظفلب

 هسيلاو « قاخلا نيب ةمسقلا دارملاو « لثم نازيملا باطلا لة « ابعفريو نازيملا ضذ ىأ ( عفريو ضفخ نازيملا

 الو امفن دحأ كل الف اهددحو ابتقوو ءایشالا ردق هنأ نازيملا ینعم ىدوادلا لاقو « عفريو ضفخ هلوقب ةراشإلا

 فاقب ةيناثلاو ةيناتحتو ءافب ىلوآلا « ضيقلا وأ ضيفلا ىرخآلا هديسو مامه ةياور ىف عقوو « هبو هنم الإ ارض

 ءافلاب ضايع هاكح ايف هتاور ضعل نعو « كش الب ةدحوااو فاقلاب لساو كشااب یراخبل اذك « ةدحومو

 دقو :ءاطعلاب ناسحالا ضيفلابو « توملاب حاورالا ضو ضبةلاب داراا ضايع لاق « ربشآ لوالاو ةيناتحتلاو

 نازيملا ىنمي رسفي نأ لوالاو ءه ۱ ءاظاابو داضااب لاقيو « تام اذإ هسفن تضاف لاقي « تولا ىنعم نوكي

 نأ لمتحو « ضرقيام كلاذك ف « حجريو فني نازبااب نزوي ىذلا ناف بابا اذه ىف ىتلا جرعألا ةياور قفاويل



 ديحوتلا باتک - 0 ع

 ىلاعت هلوق لثم نوكيف « راهنلاو ليلا ءاحس كلذ لبق هلوق ىف ركذ دق ءاطعإلا نال عنلا ضيقلاب دارملا نوكي

 نازيملا » بابلا رخاوأ ىف هيلع هیبنتلا قأيسو لسم دنع ناعم نب ساونلا ثيدح ىف عقوو 6 طسبيو ضبقي هللاو ف

 نأ ىغبذي الو مانيال هللا نإ , نابح نباو لسم دنع ىموم بأ ثيدح ینو « نیرخآ عضيو اماوقأ عفري نحرلا ديب

 ضفخي هلوق ىف رتتسلا ريمضلا نأ ديور امم وهو « نازيملا طسقلاب دارا نأ هرهاظو « هعفر و طسقلا ضفخي ماني

 هنأ دابعلا هفتا ةدحاو ةردقلا تناك ناو طسبلاو ضبقلا ركذ ىرزاملا لاق « هب مالكا تأدب ام نازيملل عفريو

 نع سعف ءاعم نيديلاب ءایشالا ىطاعت نیبطاخما ةداع نأ ىلإ « یرخالا هديب » هلوقب راشأو « تافلتخلا اهب لعفي

 « ثيد حلا ىف عقي مل طسبلا ظفل نأب بقعتو « هوداتعا ام دارلآ ىنعملا ےل نيديلا رك ذي فرصتلا ىلع هتردق

 مدقت ( دمح نب مدقم ) هلوق « رع نبا ثيدح : كلاثلا ثيدحلا . لأ هللاو مدقت اک هلباةم نم همېف هنأب بیجأو

 ىضاملا ةريره نأ ثيدح ىف ( ضرألا ةمايقلا موي ضبقي هللا نإ ) هلوق « دونلا ةروس ريسفت ىف همع ركذو هركذ

 هيبنتلا أي ىلا ةزمح نب رمع ةياور ىفو « هنيميب تاومسلا ىوطيو ضرالا هللا ضيقي » سانلا كلم هلوق باب ىف

 « هلاشب نمذخأب مث ضرالا ىوطيو « ىلا هديب نهذخأب مش ةمايقلا موي تاومسلا هللا یوطب » ابلصو نم ىلع

 مزاح ىبأو عفان نع ديز نب ةماسأ نع بهو نبا ةياور ىف دازو «یرخالا هديب د هلامثب هلوق لدب دوادىأ دنعو

 رع ةياور ىف داز ( كلملا انآ لوقيو ) هلوق ۰ « ةركلاب مالنلا ىري اک امهب ىري مث هن ىف امپاعجیف و رمع نبا نع
 ۱ ىف یطق رادلا هلصو عفان نع ىنعي ( كلام نع ديعس هاور ) هلوق نورکتلا نبأ نورا جلا نيأ» ةزمح نبا

 وهو ديعس نع ىرجألا دلاخ نب دمحم نع ىمفاشلا ركب يأ قيرط نم ةنسلا ىف یاكلاللا مساقلا وبأو كلام بئارغ

 ثدحو دادن نكس ىلدم وهو « ءار مث ةحوتفم ةدح وم اهدعب نوالا نوكسو ىأزلا حتفب رينز ی نب دواد نبا

 هيف ملكتو ,درفلا بدآلا باتك م ىف هنع ثدح دقو « عضوملا اذه الإ ىراخبلا ىف هل امو نامع وبأ هتينكو « راب
 دعس اضيأ ديعس هما نع كلام نع ىور دقو « هربخأ رمع نب هللا دبع نأ هثدح اعفان نإ هتناور ىف لاقو « ةعامج

 نأب ةعاجو ىزملا حرصو « هتياور نم ثيدحلا اذه دهن مل نكلو « ىراخبلا خویش نم وهو رینع نب ريثك نبا
 ىف هركذ مدت ىذلا ريع نب هللا دبع نا ىع ( ةزمح نب ريع لاقو ) هڵوق . ىرييزلا وه انه یراخبلا هل قلع ىذلا

 اهرغو دواد وبأو ملسم هلصو اذه هثيدحو < روكذملا ر مع رمح نب هللا دبع نا وه ملاس هخيشو « ءاقستسالا

 ديبعو عفان اضيأ ربع نبا نع هاور دقو « ةزم> نب رمع هيف لايشلا رك ذب درفت قيبلا لاق « هنع ةماسأ ىلأ ةياور نم

 نب هللا دبع ثيدح نم لسم دنع تبثو « كلذك قلع ىنلا نع هريغو ةريره وبآ هاورو < امودب مسقم ن هللا

 أ ثيدح ىف اذکو « نیم هيدي اتلكو « نمحرلا نیم نع رون نم زبانم ىلع ةمايقلا موي نوطسقملا » هعفز ورع

 دعبو ةليقث ةانثمو فاقب تاتقلا حي ىبأ قيرط نم قاسو « نیم یر یدب اتلكو « ىبر نیم ترتخا مدآ لاق و ةريره

 قو « نيم هيدب اتلكو » لاق < هنیمیب تاب وطم تاومسلاو ال ىلاعت هلوق ريسفت ىف دهاب . نع اضيأ ةانثم فلالا

 هذه تءاج اذك مهفملا ىف ىطرقلا لاقو « نيم هيدي اتلكو هنیمیب هذخأف ملقلا هللا قلخام لوأ » هعفر سابع نبأ ثيدح

 ابقالطا نع زرحتلا عقو تاياورلا رثكأ ىفو انقح ىف ةفراعتملا ةلب اقلا ىلع ىلاعت هللا دی ىلع لامثلا ظفل قالطاب ةياورلا

 لاق «نيولا نم فعضأ انقح ىف لامشلا نآل ىلاعتو هن احبس هتفص ىف صقن موش الل نیم هيدي اتيلكو لاق یتح هللا ىلع

 ةحيحصلا ةنسلا وأ باتكلا ىف اهركذ ءاج عضوم لک و « ةحراج تسيل ةفص ديلا نأ ىلإ رظنلا لهأ ضعب بهذ قوبلا



 سدا ۷۱۳-۷2۱۵ ثيدحلا

 قلعت كلذ ريدغو قافنإلاو حشلاو لوبقلاو طسبلاو ضبقلاو ذخالاو ىطلاك ابعم روكذملا نئاكللاب ابقلعت دارااف

 ینأیسو . یبتنا هب قيلب امم كلذ ليوأت ىلإ نورخآ بهذو « لاح هيبشآ كلذ ىف سولو « ةسام ريغ نم اهاضتقمب ةفصلا
 بیعش انریخآ ناملاتوبآ لاقو ) هلوق ۰ < هيلا حورلاوت ةكئالملا جرعت ال ىلاعت هلوق باب ىف كلذ ىف ىباطخلا مالك

 ىروثلا وه ( نايفس ) هلوق : عبارلا ثيدحلا . < سانلا كلم إب ىلاعت هلوق باب ىف هيلع مالكلا مدقت ( حلا

 ورع نبا وه هلوأ حتفب « ةديبع» و ىمخنلا وه « يهاربا , و شالا وه < ناماسو «رمتعلا نبا وه« روصتم هو. ٠

 ةروس ريسفت ىف ىضم اک روصنم نع نمحرلا دبع نب نابيش ةديبع هلوق ىلع روصنم نع ىروثلا نايفس عبات دقو

 ةديبع هلوق  شعالا نع هفلاخو < لسم دنع دملا دبع نب ريرجو « هدسب روكذملا ضايع نب ليضفو « ملا |

 دنع ليضف رب دو مسم دنع سنوپ نب یسیعو ةيواعم وأو ريرجو « بابلا ىف روکذلا ثايغ نب صفح

 شعالا دنع هنأ ىضتقي نیخبشلا فرصتو « ةديبع لدب ةمقلع نع ميهاربا نع شالا نع ميلك اولاقف « لیعاعالا

 ميهأربا نع روصنم ةياور فو « ةمقلع نع ميهاربا نع شعالا ةياور ىف وه لاقف ةيزخ نبا امأو « نيمجولا ىلع .
 نب ليضف هيف دازو ( هلوق . ىروألا نع هيوار ناطقلا ديعس نیا وه ( یک لاق ) هلوق . ناحيمص انهو ةديبع نع

 نأ ) لوق ٠ ليضف نع سنوي نب دسحآ نع لسم هلصو دقو « قاعم هنأ معز نم موو « لوصوم وه ( ضايع

 « ربح ءاج و سم دنع ضايع نب ليضف ةياور قو « باتکسلا لهأ نم لجر ءاج » ةمقلع ةياور ىف ( ءاج ايدوبي
 _ « مساقلا ايأ اي و ةمقلع ةياور ىف ( دمای لاقف ) هلوق ۰ « رابحالا نم ه هتياور ىف نابيش داز « ةدحومو ةلءبمب

 لیضف دازو كسم لدب « لعجب » ناييش ةياور ىف ( تاومسلا ك هللا نإ ( هلوق . ليضف ةياور ىف ام عمجو

 رجشلاو) هو ۰ , نئالخلا لمع هللا نأ مساقلا اأ اب كغلبأ 3 ليعاعسالا دنع ةيواعم ۵آ ةارر فو ۾ ةمايقلا موب »

 لابجلا »ضایع نب لیضف ةياور ىفو « ىرثلاو ءالا د نابیش ةياور ىفو « ىرثلاو ه ةمقلع ةياور ىف داز ( عبصإ ىلع

 ةياور ىف عقوو « رکذ هل مدقتي مل نم ىأ ( قئالخلاو ) هلوق . « عبص] ىلع یرلاو ءاملاو ؛ عبصإ ىلع رجشلاو

 رک ذف شعالا نع ناطقلا ديعس نب ىع نع دالخ نب دمت نع ةعزخ نبا دازو « قلخا رئاسو » نابیشو ليضف

 : لاقو ديعس نب ىحي نع « ةئسلا بات دك و ىف لبنح نب دمحأ هجرخآ اذكو هعبصإب ىع انیلع اهدع دمع لاق « ثيدحلا
 « ةنسلا باتك » ىف لالخلا ركب وبآ هاورو < اهرخآ لع قآ ىح عبص) ىلع ایم | عضإ هعیصاب ريشي ىحب لعجو

 دنع سابع نبأ ثيد> ىف عقوو « عمصإ عمصإب ريشي هللا دبع ابآ تيأر : لاقو « دجآ نع ىزورملا ر 9 ىبأ نع

 ىلع تاومسلا هللا عضو اذإ مساقلا ابأ اب : لوقت فيك لاقف انٹدح ید ور اي لاقف یب ینلاب ىدو# رم ه ىذمرلا

 رصنخ هتاور دحأ ىنعي «رفعج وبأ ه راشأو «هذ ىلع قلخأ راسو هذ ىلع لابجلاو هذ ىلع ءالاو هذ لع نیضرالاو هذ

 اعوف م ىورحلا دنع قورسم لسم ىف عقوو حیف بیرغ نسح تیدح ىذمرتلا لاق « ماهی الا غلب یتح عبات مث الوأ

 . « نهزپب مث ابلبق ه هتياور ىف ليضف دازو هتياور ىف ةمقلع اهررك ( کلا انأ لوقي مث ) هلوق «ةدايزلا هذه ومن

 دقل و » هظفلو ريرج ةياور ىف هلثمو « كحخ و ىنلا تيأرف » ةمقلع ةياور ىف ( هني هللأ لوسر كحضف ) هّوق

 كحضلا دنع ربظيام وهو ةمجعم لاذ مث ةروسكم مجو نونب ذجان عمج ( هذجاون تدب ىح) هلوق © ۰تیر

 نب نابيش داز « قلا ىصقأ ىف ىلا سارضالا نم لخاودلا ليقو سارضالا ليقو باينآلا ىه ليقو نانسالا نم
 لاق ام ابجعت» لسم دنعو « هل اقيدصتو ابجعت انه ةروكذملا ليضف ةياور ىفو « ربا لوقلاقیدصآ » نمحرلا دبع
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 لیئارسا ةياور نم ةميزخ نبا هجرخأو « واو ةدايزب « هل اقیدصتو » هدنع ريرج ةياور قو « هل اقيدصت جملا

 ىلع لمع لب ةحراجلا ىلع عبصالا رکذ لمع ال لاطب نبا لاقو « هلوقل اقيدصت هذجاون تدب یتح » روصنم نع

 عبصإلا نوكي نأ زوج كروف نبا نعو » ىرعشالل بسني اذهو » ددحت الو فيكت ال تاذلا تافص نم ةفص هنأ

 ىعبصإ نيب الإ نالفام لئاقلا لوقک « ناطاسلاو ةردقلا هب داري نأ لمتحيو ء عبصإلا لمحيام هللا هلمحيف هللا هقلخي اقلخ

 : لاطب نبا لاق « هيعبص] ىلع لقي لو عبص) ىلع لاق هنأب لوألا نيتلا نبا ديأو « هيلع هتردق نع رابخإلا دارأ اذإ

 هنوك نم ابجعتو هل اقيدصت ملي ىنلا كحضف ابعيمج ىلع هللا ةردق نع ريخأو تاقولخلا ركذ هنأ سا لصاحو

 امو إل ىلاعت هلوق أرق كلذلو « ميظعب هيلع ردقيام بنج ىف سيل كلذ نأو « ىلاست هللا ةردق ىف كلذ مظعتسي

 رصخلا هب طيعو « مولا هيلا ىهتذي ىذلا دحلا ىلع قلخ ام ىلع ةردقلا ىف هردق سيل ىأ ةيآلا ( هردق قح هللا اوردق

 نأ ضرالاو تاومسلا كسم هللا نإ ل ىلاعت لاق « مويلا یه اک میش ريغ ىلع هتاقولخع كاسم ىلع ردقي ىلاعت هنال

 ثيدح ىف الو نأرةلا ىف عبصإلا ركذ عقب مل ىباطخلا لاقو ( اهنورت دمع ريغب تاومسلا عفر ل لاقو ( الوزت

 عراشلا هقلطأ فيقوت وه لب عباصالا توبث اهتوبث نم موتي یتح ةحراحب تسيل ديلا نأ ررقت دقو « هب عوطقم

 ظافلأ ةاروتلا نم هنوعدي ایفو ةهبشم دوپیلا ناف « یدوییلا طيلخت نم عباصالا ركذ لعلو « هبشپ الو فيكي الف

 « راكنإلاو اضرلا لمتحيف ربحلا لوق نم مقلب هک امأو «نيدلسملا بهاذم ىف لخدت الو هبيشتلا باب ىف لخدت _

 ىلعو « ةدايزلا هذه اف سيل قرط ةدع نم ثيدحلا ءاج دقو « نابسحو هنم نظف هل « اةيدصت » ىوارلا لوق امآو

 نوکت دقف « كلذ فالخب مالا نوكيو « لجولا ىلع هترفصب و « لجخلا ىلع هجولا ةرمب لدتسي دقف ات ريدقتأ

 كلذ نوكي نأ ريدقت ىلعو « هريغو رارم نم طلخ ناروثل ةرفصااو « مدلا ناروثك ندبلا ف ثدح ال ة رجلا

 هيلع رمالا ةلورسو « اهيط ىلع هتردق ىأ م هني تایوطم تاوسااوإل ىلاعت هلوق ليوأت ىلع لو وبف اظوفحم

 ىف یرج دقو « هعباصأ ضعبب هلقي لب هيلع هفك عمج نأ ری نم هلح< لقنساو هفك ىف اًثيش عج نم ةلزنم ابعمج ىف

 هدورول عباصآلا دورو راکنا مبذعب بقعت دقو ء ادخاد یا هرم هنخ هلو هعيصإب - اذک لقي نالف مهاثمأ

 هنال هيلع در الو « نجرلا عیاصآ نم نيعبص] نيب مدآ نبا بلف نإ د لس هجرخآ ىذلاثيدحلاك ثيداحأ ةدع ىف

 نودقتعي مو یدولا لوق هلك اذه « ثيدحلا رخآ ىلا « كمي هللا نإ » هلوق ميفا ىف یطرقلا لاقو « عطقلا قن ام

 نم بجعتلل وه امنا تلي ىنلا كحضو « ةمالا هذه نم ةشلا ةالغ هدقتعي اک حراوج وذ صخش هللا نأو ميسجتلا

 همیظعت قح هومظع الو هتفرعم قح هوفرعام ىأ ( هردق قح هللا اوردق امو ال كلذ دنع أرق اذغو « یدوپلا لبج

 ةلطاب یهو ىوارلا لوق نم ااف ءىثب تیلف « هل اقيدصتو , داز نم امأو « ةققحلا ةحيح هلا یه ةياورلا هذبف

 دحاوک ناك حراوجو عباصأو دیاذ ناك وا ذإ ؛ لاح هللا قح ىف فاصوألا هذمر لاحنأ قدصیال لِي ینلا نال

 الإ نوكي نأ لاحتسال كلذك ناك ولو « انل بحب ام زجعلاو صقنلاو ثودحلاو راقتفالا نم هل بحب ناكف انم

 « لاو بذك یدوپیلا لوقف بذك هسیلا ىضفملاف «لاحم وهو لاجدلل تحصل هتفص هذه نمل ةيهلإلا تزاج ول ذإ

 كلذ نأ ىوارلا نظف هلبج نم كم ىنلا بجعت امئاو < هردق قح هللا اوردق امو ) هيلع درلا ىف هللا لزنأ كلذلو

 باوجلاف «نمحرلا عباصأن م نیعبص) نيب مدآ ىنب بولق نإ » ثید> حص دق ليق ناف. كلذك سيلو قيدصت بجعتلا
 هرهاظ ةلاحتساب عطقلا عم هبجو نيبتي نأ ىلإ هيف انةةوتوأ هانلوأت قداصلا مالكسلا ىف اذه لثم انءاج اذإ هنأ



 ۳۹۹ ۷٤-۷۱۹ )۰ ثيدحلا

 سم ناسا ىلع لب بذكلا هيلع زوج نم ناسل ىلع ءاج اذإ امأو « هقدص ىلع ةزجعملا تلد نم قدص ةرورضل

 نكي ل هقيدصتب حرص 2 ىلا نأ اتلس ول مث « هاتحيقو هانیذک فيرحتلاو بذکسلاب هعون نع قداصلا ربخأ

 . اصخلم ىهتنا دارم ريغ هرهاظ نأب عطقنو « هين نع هباتك نم هلقن ىذلا ظفللا ىف لب ىنعملا ىف هل اقيدصت كلذ

 رمالا ناك ولو « ةتباثلا رابخالا درو ةاورلا تاقث ىلع نعطلا نم هيف امل هب ًادتبا ام ىلوأ اريخأ هيلا احن ىذلا اذهو

 « كلذ نم هلل اشاحو « راکنالا نع هتوكسو لطابلا ىلع يب ىنلا ريرقت هنم مزلا نظلاب ىوارلا همیفام فالح ىلع

 اذه دروأ نأ دعب لاقف « راكنإلا ليبس ىلع ناک روکذلا كحضلا نأ یعدا نم ىلع ةميزخ نبا راکنا دتشا دقو

 سيل ام هترضح هر فصوب نأ نع هل هيبن ىلاعت هللا لجأ دق « هقيرطب هحب نم « ديحوتلا باتك و یف كثيدحلا

 نمؤي نم فصولا اذه هلي ىنلا فصورال لب « اك فصاولا ىلع بضغلاو راکنالا لدب لعجف هتافص نم وه

 ةدحاو ةزيخ ةمايقلا موي ضرالا نوکت.ه هعفر - ديعس ىلأ نع قاقرلا ىف یضالا ثيدحلا عقو دقو « هت وینب

 ىلا قلب ىنلا رظنف كلذ لثمي ربخأف لخد ايدوب نأ هيفو «ثيدحلا « هتزيخ كدحأ ونكتب اک هديب رابجلا اهوفكتي

 كوض مث هباحصأ

 ی ۱
 « ا نم ثييغأ صخشال 2 هلل بلا لوف باب — ۰

 4 5 نم ریغآ "صخشال 2 كالا دبع نع ورم ن یا ديب لاقو

 ةرينلا بناك دارو نع كاللا دبع انثدح ةناوع وبأ انثّدح ىكدوبتلا ليعاما نب یسرم اشو - 5

 هلا لوسر كلذ غابف حئامم ريغ فيسلاب ب رضا أما مم الجر "تبار ول ةدابع نب دعس لاق» : لاو ةريغال نع ۳

 شحاوفلا مارح لل ةريغ لجأ نمو «*ینم ًريغأ هاو « هنم ريغأ ان ناو ¢ دعس ةرهغ نم نوبجءت لاقف لس

 دحأ الو « نير ذنلاو نيرشبمل ثعب كلذ لجأ نمو « هللا نم"ر ذا هيلا بح دحأ الو ء ناعب مو ام ٌرهظام

 « ةنجلا نا ءو كلذ لجأ نمو « هللا نم ةَحذلل هولا ةبحأ
 صخش لدب « دحأ و ظفلب لاطب نبا دنع عقوو مل اذك ( هللا نم ريغأ صخش ال لب ىنلا لوق باب ) هلوق

جلا رخاوأ ىف هيلع هيبذتلا مدقت اک ةبعش نبا وه « ةريغملاو » ريمع نبا وه ( كاللا دبع ) هْلوَق . هرييغت نم هنأكو
 دود

 « كانه روكذملا لوقلا حرش مدقتو « ىم ريغأ هللاو و هلوق ىلا دنسلا اذم كانه تب دا نم قاس هنان « نيب راحو

 فأ تب ءامسأ ثيدح حرش ىف مدقت هيلع مالكلا نأو «دوعسم نا ثيدح حرش ىف هللا ةريغ ىلع مالکلا مدقتو

 لوقي ىناثلاو « لرؤم امإو ليوأتلا نع تكا امإ هلل نوهزنلا ديعلا قيقد نبا لاق « فوسكلا باتك» ىف ركب

 هجوالا نم اهريغو <« ةمزالملاك زا4ا لبس ىلع تقلطأف ةريذلا مزاول نم امهو ةياملاو ءىثلا نم حملا ةريغلاب دارا

 ىنعي ( نيرشبملاو نيرذنملا ثءب كلذ ل>أ نمو هللا نم رذعلا هيلا بحأ دحأ الو ) هلوق ٠ برعلا ناسل ىف ةعئاشلا

 دوعسم نبا تبدح نم هلو « حضوأ یهو « نرذنمو نرشیه نيلسرملا غ عب » لسم ةياور ىف عقو دقو ؛ لسرلا

 نع ةبوتلا لبقی ىذلا وهو ال ىلاعت هلوت نم وه لاطب نبأ لاق « لسرلا لسرأو ىأ « لسرلاو بتكلا لزنأ كلذلو »
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fesدیحوتلا باتک - ۷ ۱  

 نیاسرلا ثعب ىنعملا : ضايع لاقو «لاق اذك ةيانإلاو.ةبوتلا ثيدحلا اذه ىف رذعلاف (.تآيسلا نع وفعيؤ هدابع

 € لشرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل إل ىلاعت هلوقك وهو « ةبوقعلاب م خأ لبق هقاخل راذنإلاو راذعإلل
 بقع « هللا نم رذعلا هيلا بح دحأ الا» عقلي ىلا لاق ام : لاق ىناثملا لهأ ضعب نع مبفلا ىف ىطرقلا کحو

 مادقإلا نع هل اعدارو « هيلا بهذ ام فالخ باوصلا نأ ىلع. ةدابع نب دل ابنم « هللا نم ريغأ دحأ ال , هلوق
 دعب الإ ذخاؤي الو « ٍراذعإلا بح كنم ةريغ دشأ هنوك عم هللا ناك اذا لاق هنأكف « هتأرما عم هدجب نم لتق ىلع

 بصنلاو عفرلا « بحأ » ىف زوج ( هيلا بحأ دحأ الو ) هلو ؟ ةلاخلا كلت ىف لتقلا ىلع تنأ مدقت فيكف ؛ ةجحلا
 ءانثلا حدملاو « هافا فذح عم ابحتفیو ثينأتلا ءاه عم ميلا نسكب ( هلا نم ةحدملا ) هلوق . دودحلا ىف مدقت اک
 دحأ فذح هيف اذك ( ةنجلا هللا دعو كلذ لجأ نمو ) هلو . ىطرقلا هلاق « لاضف لاو لاکلا فاصوأ رکذب

 : لاطب نبا لاق « هللا وهو لعافلا راضاب « ةنجلا دعو » ملسم ةياور قو هعاطآ نم هب دارلاو  هب ملعلل نيل وعفلا

 حاملا ركذ ىطرقلا لاقو « كلذ ىلع مهيزاجيل همعنب هيلع ءانثلاو هب قيل ال امع ههیزتتو هتعاطب هدابع نم حدملا هب دارأ

 ىح « .تبثليو قفرتيو ىنأت لب لجعي الو « هتريغ ىضتقم لمعيال نأ ىلع دعسل افت رذعلاو « ةريغلاب انورقم
 وحن وهو ابناجیم دنع اهتبلغو هسفن عقو قحلا هراثيإل باوثلاو حدملاو ءانثلا لاک لانیف باوصلا هجو ىلع لصح

 «ةئجلا دعو » هلوق ىنعم : ضايع لاقو « ةيلع قفتم حيمص ثيدح وهو « بضذغلا دنع هسفن كلمي نم ديدشلا , هلوق

 بالجتسا زاوج ىلع اذهب جتحي الو لاق « هيلع ءانثلاو هيلا بلطلاو هل لاؤسلا شک امف بغرو اهب دعو ال هنأ

 «  كلذب مذي ال هناف ادب كلذ نم دحي مل اذإ هبلق ىف هل هبح فالخ هنع ىهنمو مومذم هناف هسفن ىلع ءانثلا ناسنإلا

 " ةبلق دسفي حدملا نكل ام ةبج نم حدملا قحتسا ولو مزال دبعلل صقنلاو ۽ هلاکب حدملل قجتسم ىلاعتو هناحبس هللاف

 هدجرخآ حي ثيدح وهو  بارتلا نيحادملا هوجو ىف اوثحا و ءاج اذغو « هريغ رقتحي ىتح هسفن ىف همظعيو
 ريغأ صخش ال) هلوق . ريمع نبا وه ( كلملا دبع نع ) یدسالا قرلا وه ( ورمع نب هللا ديبع لاقو ) هلوق ۰ لسم
 « صنش ال » لاقف الوأ روكذملا دنسلاب كلملا دبع نع روكذاا ثيدحلا ىور وربع نب هللا ديبع نأ ىنعي ( هللا نم

 نع ريمع نب كلملا دبع نع ورع نب هللا ديبع نع ىدع نب ايركز نع یرادلا هلصو دقو ذحآ ال هلوق لدب

 هقاسو « هلوطب هرکذف « لوقب ةدابع نب دعس نأ یشلا غلب » : لاق ةريفلا نع ةريغملا یلوم دارو

 ةثالثلا عضاواا ىف لاقو هما ايركز نع راطعلا ىميع نب دم نع عت ى یارفسالا بوقعن ةناوع وبآ

 نيسح نب لیضف لماک ىبأو «یربرارقلا ربع نب هللا دسع قیرط نم هجرخآ نأ دعب ىليعامسالا لاق  صخش ال

 هجرخآ ىذلا دنسا اب یرصبلا حاضولا ةناوع ىبأ نع ميتال  براوشلا ىنأ نب كاملا دبع نب دعو « ىردحجلا

 كلملا دبع نع ةمادق نب ةدئاز قيرط نم هقاس مث « دحأ ال لدب صخت ال ةثالثلا عضاوملا ىف لاق نكل « ىراخبلا

 هللا ديبع نع اهقلع كلذلذ « كالا دبع نع.ةناوع ىبأ ثیدح ىف ىراخبلا ةياور ىف عقت مل ةظفللا هذه ناکف « كلذك

 : لاطب نبا لاق اضيأ ةدئاز قيرط نمو « كلذك لماك ىنأو ىريراوقلا نع لسم هجرخأ دقو : تلق . ورمع نبا

 عم ةمسجلا هلم تعلم دقو « هب دري مل فيقوتلا نال صخ هنأب فصوب نأ زوج ال ىلاعت هللا نأ ىلع ةمالا تعمجأ

 ريغأ صخت ال هلوق ىف سيل ىليعامسالا لاقو « لاق ام فالخ منع لوقنلاو « لاق اذک ماسج لک ال مسج هنأب موق

 ةيآ نأ تابثإ هيف سيل هناف « ىسركسلا ةيآ نم مظعأ هللا قاخ ام » ءاج اك وه لب صخش هللا نأ تاسبثإ هللا نم



 ١ بيرد ثيدحلا
 ىفام قالا ةئسح لضفلا ةلماك ةأرما فصي نم لوقي اک وهو « تاقولخلا نم مظعأ اهنأ دارملا لب « ةقولخع ىمركلا
 لف ثيدحلا اذه ظافلأ تفلتخا : لاطب نبا لاقو . لجر اأ ال لاجرلا ىلع ابليضفت ديرب « امشي لجر سانلا
 ؛یوارلا فرصت نم هنأكف دحأ عضوم ءاج صخش ظفل نأ ربظف « دحأ ال ظناب هنأ دوعسم نبأ ثيدح ىف فلتخي
 نظلا سیل و < نظلا الإ نوعبقي نإ لع نم هب مه اموال ىلاعت هلوقك هسذج ريغ نم ىثتسملا باب نم هنأ ىلع لاق مث
 ليثقلا نم مدقت ام دعب لاقف لاطب نبا هذخأ هنمر كروف نبا هررق دقو دمتعملا وه اذهو : تلق . للعلا عون نم
 « ىلاعت هللا ةريغ تهانت ناو اهتريغ غلبتال ةريغلاب ةفوصوملا صانشالا نأ ريدقتلاف ( نظلا الإ نومبتب نإ إل هل رقب
 ىف خلاف ىلاعت هلل فصولا اذه تابثإ ىضتقي بیک را اذه نأ ىلع ىنبف يباطخلا امأو « هجوب اصخش نكي مل ناو
 افا وم امسج الإ نوکبال صخشلا نا زئاج ريغ ىلاعت هللا تافص ىف صخشلا قالطإ : لاقف « ىوارلا ةئطختو راكنإلا
 ربخلا اذه ىور ةناوع ابأ نأ كلذ ليلدو ىوارلا نم افيحصت نوكت نأو « ةحيم ةظفللا هذه نوكت ال نأ قیلخ
 ىف صخشلاو ءیثلاو « ءیث» ظفلب ركب نآ تذب ءامسأو ةريره ىنأ ثيدح ىف عقوو « اهركذي ملف كلملا دبع نع
 لب « هادعتب ال یتح ثيدحلا ظفل ىعاري ةاورلا نم لك سیلو مولا نمأي ۸ عامتسالا ىف نعم مل نف « ءاوس نزولا
 اذه ىلع ىرج صخش ظفل للف « فرجعتو ءافج مہضعب مالك ىف لب امف مہاک سیلو ىنعملاب ثدح مهم ريثك
 هيلع عباتي ملف كلملا دبع نع درفنا ورع نب هللا ديبع نأ مث لاق ىعمسلا نمی فيحصتلا لبق نم اطاغ نكي مل نإ ليبسلا
 نم تباث ريغ صخشلا ظفل لاقف كروف نب ركب وبأ ىباطخلا نع اذه قلت دقو , هجوألا هذه نم داسفلا هروتعاو
 مث دحأ عضوم صخش ظفل ىوارلا لمعتساف « دحأ ال ,هلوق وهو « رخالا ثيدحلا ىف هنايبف حص ناف دنسلا قيرط
 .روهأ صخشلا ظنا قالطإ نم انعنم ام و كروف نبا لاق مث « لاطب نبا ذخآ هنمو لاطب نبا نع مدقت ام وحن ركذ
 فلولا مسجلا هانعم نأ ثلاثلاو  هبسنم منلا ىلع عاجالا ىناثلاو « عمسلا قیرط نم تبث مل ظفللا نأ اهدحآ
 هللاو « هنم ارجز دشآ انأو مراحلا نع دوجزلا ادعس نأ ینعلاف « میرحتلاو رجزلا ةريغلا ىنعمو لاق مث « بكرملا
 اک « كلذک سیلو هب ورمع نب هللا ديبع درفت ىلع یتیم دنسلا ىف هعبت نمو ىباطخلا نعطو . ىهتنا عيبا نم رجزأ
 ديبع ةياور ريغ نم ظفللا اذه اهيف عقو ىلا بتکلا نم هريغ الو ملسم حي عجاري مل هنأ ىف رهاظ همالكو مدقت
 دومالا نم اوور ام هيجوت ناكمإ عم نيطباضلا تيدا ةميأ ىف نعطلاو ةحبحصلا تاياورلا درو « ورمع نب هللا
 ینامرکلا لاق مث نمو « مهنم كلذ لعف نم مهف روصق ىضتقي وهو « ثيدحلا لمآ ريغ نم ريثك اهلع مدقأ ىتلا
 نأ دعب ضايع لاقو « ليوأتلا امإو ضيوفتلا امإ « تاهءاشتملا رئاس كح اذه كح لب ةاقثلا ةاورلا ةئطختل ةجاح ال
 اذه لعو و ةبوقعلاب مذخآ لبق راذنإلاو راذعإلا مدق هنأ هللا نم رذعلا هيلا بحأ د>أ الو , هلوق ىنعم ركذ
 طفل نوكسي نأ زوجبو لاق مث « ركذ ام لاكشالا ین ذخأ هجتي مو « لاق اذك لكشي ام صخشلا ركذ ىف نوکب ال
 صخشلاب داراا نوكي دقو « ىلاعت هللا ريغ ىلع صخشلا قالط زوج 6 « دحأ وأ ءىش نم ازومت عقو صخشلا
 ىلعأ ىلاعتم ال هل وقک , هللا نم عفرأ عفترم ال ىلا نوكيف « عفتراو صخشو ررظام وه صخشا نآل عفترملا
 الو لجعي مل كلذ عم وهو « ىلاعت هللا نم ريغأ نوكي نأ صخشل ىغبذي ال ىنعملا نوكي نأ لمتحيو لاق ؛هللا نم
 دنع فقرو هبدأب بدأتي نأ یفیتیف « هلبمأو هيلا رذعأو هرذنأو هرذ لپ « هنع هام هباكترال هدبع ةبوقعب رداب
 عضو لصأ ىطرقلا لاقو ؛.هللا نم رذسلا هيلا بحأ دحأ الو , هلوقب هبيقعت ةبسانم ربظت اذهو « هیبنو هرمآ
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 صخ لاقي « رهاظ ءىش لک ىف لمعتساو « هناعجو نالف صخش لاقي « همسجو ناسنالا مرجل ةغللا ىف ىنعي صخشلا

 هبشآ وهو « ءىثال ليقو « عفترع ال هانعم ليقف « هليوأت بج وف ىلاعت هللا ىلع لاح ىنعملا اذهو « ربظ اذا ءىشلا

 صخشلا ظفل نأكو « یرخالا ةياورلا ىف تبث دقو « اهنسحأ وهو دحأ ال وأ دوجومال هنم حضوأو ؛ لوألا نم

 ىلا ىلا كلذ هب ىضفي الثل « تادوجوملا نم اثیش هبشيال دوج وم همیف ىلع رذعتي نم نامبإ تايثإ ىف ةغلابم قاطأ

 روصقل ليطعتلا ىف عقت نأ ةفاخ اهناميإب کف « ءامسلا ىف تلاق ؟ هللا نيأ و ةيراجلل لب هلوق وحن وهو « ليطعتلاو

 قالطإب فنصملا حصةي مل: هيبلت ٠ اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت « هيبشتلا ىضتقي امم هبیزنت نم هل ىغينب امع ابمبف

 هركذ امف كلذ رورظل ايش هتيمستف هدعب ىذلا ىف مزج دقو « لاتحالا قيرط ىلع كلذ دروأ لب « هللا ىلع صخشلا

 نيتيالا نم

 « هللا لق ؟ ةداهش بک | میش ی لق » صاب - ١

 ءىش لک ) لاقو « هللا _تافص نم ةفص وهو نیش "نآرفلا تي ىنلا ىمسو « نيش هسفن یلامت ہلا یسف

 € هجو الإ كلاه

 هلل ىلا لاق دەس ی لپس نه » مزاح ىبأ نع كلام غا فسوي ی لا بع اش بس ۷

 « اها ر ومل اذک ةروسو اذک ةروس « معن : لاق ؟ یث ینآرقلا نم كمآ : لج

 رذ يال اذك ( اثیش هسفن ىلاعت 17 یمسف . هللا لق ؟ ةدا مش ربكأ ءىث ىأ لق ) نیونتلاب ( باب ) هلوق

 ىأ لق » هلوق ركذو قسنلا ةياور نم ةمجرتلا تطقسو « ى ربرفلا ةياور نم امهريغل « باب و ظفل طقسو ىسباقلاو

 دنع عقوو € شرعلا ىلع ىوتسا ل ريسفت ىف دهاجو ةيلاعلا ىنأ ىرثأ دعب دعس نب لبس ثيدحو « ةداهش ربك ءیش

 ظفل نأ ةمجرتلا هيجوتو لوآ لوالاو « هللا لق  اًئيش هسفن هللا ىم - ؟ ةدابش ربكأ ءىش ىأ لق , ةيركو لیصا)ا

 ايش هللا ىمسي نأ حصي اذه ىلعف « هيلا فيضأ ام مساب ىم نوكي نأ رهاظلا ىضتقا ةيماهفتسا تءاج اذإ « ی ه

 بک هللا ريدقتلاو « بلا فوذع أدتبم نوكي نأ زو<و « هللا وه ءىشلا كلذ ىأ فوذع أدتبم رخ ةلالجلا نوكتو

 نم هدروأ ىذلا ثيدحلا ىلا ريشي ( هللا تافص نم ةفص رهو ائيش نآرقلا ب ىنلا یمسو ) هلوق ٠ ملعأ هللاو ةدابش

 هلوطب مدقت ةبهاولا ةصق ىف ليوط ثيدح نم رصتخ وهو ءىش نآرقلا نم كعمأ و هيفو دعس نب لبس ثيدح

 الإ كلام ءىث لک لاقو) هلوق . اثیش ها هامس دقو نآرق نآرقلا ضءب نأ ههيجوتو « حاكذلا باتك » ىف احورشم

 هنم ىثتسملا ىف یثتسلا جاردنا یضتقب هناف « لصتم ايف ءانثتسالا نأ ىلع ىنبفي بولطنلا ةيألا هذهب لالدتسالا (هبجو

 نع ربع هنأ هج وتو تاذلا هجولاب دارملاو « اضيأ حجارلا وهو ىلاعت هللا ىلع قلطي ءىش ظفل نأ ىلع « حجارلاوهو

 : ريدقتلاو عطقنم ءانثتسالا نإ لسیقو « هاج لا وأ هللا لجال لمعيام هجولاب دارب نأ لمت<و « اف ام ربشأب ةلمجلا

 ةغلابملا قيرط ىلع وبف ءیثب سيل نالف موق امأو ءافرعو ةغل دوجوملا ىواسي ءیثلاو « كل ال هناحبس وه نكل

 نب زيزعلا دبع مالک نم ةمجرتلا هذه حزتنا ىراخبلا نأ ىلا لاطب نبا راشأو « مودعملا ةفصب هفصو كلذلف « مذلا ىف

 ىلع ىرجأ اذكو « هنع مدعلل ايفنو هدوجول اتايثإ اعيش هسفن ىلاعت هللا یمس « ةديحلا باتك ه ىف لاق هناف کلا ىحي



 ۳ ۷۱۷-۷۲۰ ثيدحلا

 ةيهإلا ىركنمو ةبرهدأل ایذکت ءى هنأ ةسفن ىلع لد لب هام نم ءى ظذإ لەجب و همسر ىلع هارجأ ام همالك

 .cû فقواخلا ءانكالا ى همالك لخدب و هقاخ ىلع سبلب و هئامسأ ق دحاب نم نوكيس هنأ هبلع ى قسو « ممالا نم

 امو 3 لاقف هس 4 فصو همالك فصو ۴ ˆ“ ةةولخلا ءا شال | نم همالكو سر جرخآف « ۹ «یم د هلک سیل )ل لاف

 هيلا حوب لو لإ یحوآ لاق وأ چ ىلاعت لاقو  ءیش نم رشب ىلع هللا لزنآ ام اولات ذإ « و اوردق

 ةدوجوم اپ یعم اهدش یمسآ ةفص لکو هتاذ تاغص نم ةفص همالك نأ ل هسفن ىلع لد امب همالك ىلع لدؤ 4 یش

 هب حرص 6۰ ءىش هللأ ىلع قلط نآ زوج ال هنأ معز نم ىلع ادر اتلاف تابالا هذه ف نأ ًاضيأ لاطب نا یر

 ىطتقي هی لذا نأ لع ءالقعلا قبطأ دقو < ءى مودءملا نأ معز نم ىلع ادرو 2 هريغو ملكذملا ءىثانلا هل دہ

 هن اف مذلا ف ءىّشب سل موقالطإ نم مددقت ام الإ دوجوم ىف یب ءیش ال ظفر نأ ىلعو «دوج وم تاث) ۱

 زاجنا قيرطب 1

 « شرعلا ىلع الع : ىوتسا « دهام لاقو , "نیقلخ : نداكوسف : عفترا : وأم علا ىلا ىوتسا : ةيلاملا وبا لا

 دوم دجام نم لیف هنأك « دج ديح : لاقي «بيمحلا : دودولاو « ميركسلا : ليلا سابع نبا لاقو

 ده نه
 و ف ۰ 4 2 ۳ 3 ۹ ی 2 ۱

 نع رر ی نا وفص نع را لش نب مواج نع شالا نع ةزجح أ نع نادبع شی هس ۷۱۸

 3 ىب اي یرشبلا اوفا : لاق ميت ی نم موق هءاج ذات یبلا دنع ین » : لاق نیصح نب نارع

 اولاق ء می ون ابلبقي مل ذإ نما لهأ اي ۳ یرشیلا اولبقا : لاق ن هما لهأ نم تل "لخدف « انطعأف ترمه : :اولاق

 ناکو ٤ هلک ىف نكي و هللا ناك: لاق « ناك ام ىمألا اذه لوأ نع كالأ الو . نیلا ىف هتفتنل كانثج « انأبق

 كردأ نارع اي لاق جر ىناتأ 3 «ءىث لكرك ذلا ف بتكو « ضرألاو تاوامسلا قاخ مث « مال ىلع هشرع

 » مقأ لود تبهذ دو ۳ تددول را مو » اه ود مل طقني با رسلا اذإف اهبلطأ دهان اف "ت تبهذ دقف كيان

 ا , "ین نع ةريره 1 ان لح ماه نع رم»م وا قاررلا دبع اء دح نا دبع نب ىلع شی - 0

 مادا ¢ راپ ]او لیلا 1 42۸ اهضوغيال ىألم نا "نیم "نا 2 لاق

 « ضنخو عفری - ضبقلا وأ شيفا ىرخألا ودیب و ( ءاملا ىلع هشرعو « هنيع ىف ام صقني م

 هناف ضرالاو تاوايبلا قلخ ذنم ىا

 لاق سنأ نع ۰ تباث نع ديز نب داج اف دع دلا ركب ن رع انثدح دحأ شی - ۰

3 

 ناک ول زن | لت « كّجْوز كيلع كسلو هلا فتا لوقي متلي ىناا لعحف « وکشب ةثراح نب ديز ءاج »

 كيلاهأ نک وز لوقت رم لام ب بلا ج جاوزأ ىلع ر خفت بایز تناكف . . لاق« هذه نکن ايش اکیا لوسر



 ديحوتلا باتك ۷ )“€

 تاوامس ,عبس ,قوف نم 'ىلاعت للا ىجوزو

 ۰ r A عا ۰ رص ١ -. "ومعي 27 05 * 4 4
 ةيراح نب ديرو بالر ناش ىف تاز 1 سانلا یتخو هيدي هللا ام كسفن ىف عو { تباث نعو

 هنع لا ضر كالام نب "سنأ تمم » لاق نامط نب یسیع انثدح 'ییح نب دالخ اشو - ۱

 "یا ءاسنر ىلع رخفت تناكو « او ًازبخ ذكهوي الع مطاو < شحج تاب بلیز ىف باحما ةيآ "كلذ لوقب

 « ءامسلا ىف ىنحكت أ هللا نإ » لوقت تناكو « متلي

 "یبلا نع ةريره ىبأ نم » جرعألا نع دانا وبأ انثدح بيعش انريخأ نايلا وبا شم - ۲

 « ىضغ تّقبس یتحر نإ هشرع قوف هدنع بیک قاحلا یضق ال هللا نإ : لاق هلل

 نب ءاطع نع ”لاله یندح ىبأ ینئدح لاو حیلف i دمع ىنثدح رذنلا نب میهارا اشم — ۳

 ۳ نک « "ناضمر ماصو « ةالصلا ماقأو « هلوسرو ناب را نم : لاق ع ”ىنلا نع ةريره ىلأ نع » راس

 سانلا ین الفأ هلا لوسراب اولاق ءاهبف دلو ىتلا هضرأ ىف سلج وأ هللا لیبس ىف رجاه ةنجلا هلخدی نأ هللا ىلع

 ضرألاو ءامسلا نيب اک امهنيبام نيتجرد لك « هلیبس ىف نيدهاجملل هللا اهدعآ ةجرد ةئام ةنملا ىف "نإ : لاق « كلذب

llكأس  
0 3 

 ِ ۰ ّى ۹ 5 ۶ 2 2 ھه گم
 هبا نع - هيما وه ميهاربإ نع شعالا نع ةيواعم وبا انث دح رفعج نب یحم اشم بس 6

 4 ةنجلا رامنأ رفت هنمو نة را شرع هفوفو ةنجلا ىلعأو ةا شا هن و ¢ سودرفلا هوأسف هللا

 3 ر اس ا ت 0

 نيأ ىردت له رذابأ اي : لاق سمشلا تبرغ املف سلاج رم هللا لوسرو دجسلا تلخد » لاق رد ىبأ نع
 اهل ليق دق اهنأكو اهل نذؤيف دوحسلا ىف نذأتست بهذت اهنإف : لاق « لعأ هلوسرو هللا تلق : لاق ؟ هذه بهذت 01 FE و 5 7 0 ۲ r وم ا

 « هلا دبع ةءارق ىف 6 اهلل رقتس» كلذ ) : أرق مث اهب رغم نم علطتف « تثج ثيح نم ىججرا

 لاقو« تباث نب ديز نأ قابسلا نب هلا ديبع نع باش نبا انئدح ميهاربإ نع 'ىمو» اشو - ۰

 ولأ ىلإ زا : لاق 4 دح تباث ن ديز نأ قابسلا نبا نع باهش نبا نع دلاخ نب نهرا دبع یادح ثيللا

a5 5 ۳ ۰ 5 ۲۹ 2 5 . 5 ۳ ل هاما 2  

 اج دقا إل هريغ ٍرَخَأ مم اهذحأ ل ىراصنالا هعارح ىلا مه. ةبوتلا دروس رخا تدحو ی نارقلا تبویانف ركب

 ر نده 5 3

 ةءارب ةمتاخ یح ( مسفنأ نم لوسر

 4 . ۰ . ا ۰ 4 هاا

 یراصن الا ةميزخ ىبا عم لاقو « اذهب سنوي نع ثیاا انثدح ريكب نب ی اسو

 ت ۳ كر 5 1

 هللأ ير سابع نبا نع ةيلاعلا یا نع ةداتق نع دیعس نع بيهو انأدح دسا نب للهم اشو بس ۹



 )ء۵ ۷4۲۸ - ۷:۱۸ ثيدحلا

 م شرملا بز هللا الإ .هلإ ال« ميلحلا میل هللا الإ هلإ ال« ب'ركسلا دنع لوقي یب ىنلا ناک » : لاق اع

 « ميركتلا شرعلا برو ضرألا "برو تاوامسلا "بر هللا الإ هلإ ال « ميظعلا

 نع "یردلنا لیعس ىبأ نع هيبأ نع قع نب ورم نع ناینس انثدح فسوب نب دمت شو - ۷

 « شرماا ماوق نم ةمئاقب ذخآ یسوم ان اذإف ةمايا موي نوقن صيت شم ىنلا لاق » اط ینا

 لاق هک "ینلا نع ةريره ىبأ نع ةلس نأ نع لضفلا نب نا كاسب وع نع نوشجالا لاقو - ۸

 « شرعلاب ذآ "یسوم اذإف « تم" نم لوأ نوک أف »
 ةيناثلا رکذ ىف فطاتو « نيتيآ نم نیتعطق رکذ اذک ( ميظملا شرعلا بر وهو ءاملا ىلع هشرع ناكو باب) هلوق

 مل شرعلا نأ « ءاملا ىلع هشرع ناكو « هلبق ءىث نكي ملو هللا ناك ٠ ثيدحلا ىف هلوق نم موت نم درا « لو الا بقع

 كس ام رو « مناصلا قلاخلا وه شرعلا نأ ةفسالفلا نم معز نم اذكو « لطاب بهذم وهو ىلاعت هللا عم لزب

 ءارلاب ىنامرلا وه «ماشه وب انثدح » ىروثلا نايفس قيرط نم هبجرخأ اب ىورحلا قحا وبأ وهو میضعب

 هذهو « لةلا هللا قلخام لوأف اًئيش قلخ نأ لبق هشرع ىلع ناك هللا نإ » لاق سابع نبا نع دهاج نع ديدشتلاو
 ىف ةداتق نع رمعم نع هريسفت ىف قازرلا دبع جرخأ دقف ءامهف امو ضرالاو تاومسلا قاخ ىلع ةلوم ةيلوالا

 فدرأف ءارح ةتوفاي رم هشرعو ءامسلا قلخي نأ لبق هقلخ هدب اذه لاق ( ءاملا ىلع هشرع ناكو ل ىلاعت هلوق

 ثيدحلاب بابلا متخو « قول بوبم لكو بوبم شرعلا نأ ىلإ ةراشإ ( ميظعلا شرعلا بر و هلوقپ فنصملا
 هل بكرم مسج هنأ ىلع ةلالد شرعلل متاوقلا تابثإ ىف ناف « شرعلا متاوق نم ةمئاقب ذخآ یسوع انأ اذاف » هيف ىذلا
 ريسفتلا اذه ليواقأ تقفتا « تافصلاو ءامسألا » ىف قييبلا لاقو « قولخم ثدحم فلؤملا مسجلاو « ءا زجأو ضاعبأ

 ضرالا ىف قلخ اک هب فاوطلاو همیظعتب ممديعتو هلمع هنكئالم مو هللا هقلخ مسج هنأو ريرسلا وه شرعلا نأ ىلع

 ةلالد راثالاو ثيداحالاو  اهركذ ىلا ىأ - تابالا ىفو < ةالصلا ىف هلابقتساو هب فاوطلاب مدآ ىنب سو اتیب

 نهاوسف» ىنيمشكسلا ةياور ىف ( قلخ یوسف عفترا ءامسلا ىلا ىوتسا ةيلاعلا وبأ لاق ) هلوق . هيلا اوبهذام ةم ىلع

 رفعج ىبأ قيرط نم ىربطلا ةجرخآ اک « نهاضةف » ظفلب نکسل ةيلاعلا ىبأ نع لوقنملل قفاوملا وهو « نبقلخ

 دمتعملا وه اذهو نیقلخ : « نهاضقف » هلوق فو « عفترا لاق < ءامسلا ىلا ىوتسا مث ) ىلاعت هلوق ىف هنع ىزارلا

 € اهاوسف اہک عفر ل ىلاعت هلوق ىف تاعزانلا ةروس ىف اًضيأ ىوس ظفل عقوو « رييغت « نهاوسف » عقو ىذلاو

 لئاسلا لاق ىتلا ةلثس لا نع هب باجأ ىذلا سابع نبا ثيدح ىف تلصف ةروس ريسفت ىف مدقت دقو انه دارملا سيلو

 مث تاوامس عبس نهاوسف ءامسلا ىلا ىوتسا مث ءامسلا قلخ لبق ضرالا قلخ هنأ » اهيف ناف نآرقلا ىف هيلع تفاتخا ام

 ىذلا ) ىلاعت هلوق ىف م قلا لع ادئاز اردسق ةيوستلا ىف نآل ارظن قلخي ىوس ريسفت ىف نإ مث «ضرألا احد

 نبا لاق هنع حین ىبأ نبا نع ءاقرو نع ىبايرفلا هلصو (شرعلا ىلع الع : ىوتسا دهاجب لاقو ) هلوق . یوسف قاخ

 : رعاشلا لوقب اوجتحاو ةيلغلاو ربقلاب ءاليتسالا هانعم ةلزتعملا تلاقف انه روكذملا ءاوتسالا ىف سانلا فلتخا لاطب

 قاربم مدو فيس ريغ نم قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق



 ٦  - ۷ديحوتلا باتک -

 هانعم مبضعبو « الع هانعم مهذءبو « عنترا هانعم ةئسلا لهأ ضعب لاقو « رارقتسالا هانعم ةيمسجلا تلاقو

 لعف نم غارفلاو ماقلا ءاوتسالا ىنعم ليقو « دالبلا لهأ هعاطأ نمل لاقي « كلاما هل توتسا هنمو ةردقلاو كلا

 ظفل صخو « قلخلا متأ شرعلا ىلع ىوتسا ىنعف اذه ىلعف ( ىوتساو هدشأ غلب الو )ل ىلاعت هلوق هنمو « ءیشلا

 ىأ شرعلا ىلا یبتنا اذه ىلع دارااف « ىلا : ینعع شرعلا ىلع هلوق ىف « ىلع » نا ليقو ءایشالا مظعأ هنوكل شرعلا

 ارهاق لزي مل هنال دساف هناف ةلزتعلا لوق امأف : لااعب نبا لاق مث « ءىش دعب ايش قالا قلخ هنال شرعلاب قلعتي اف

 هيف ابلاغم ناك هنأ مهليوأت مزالو « نكي مل نأ دعب فصولا اذه حاتتفا یضتقب « یوتسا مث ه هلوقو « ايلوتسم ابلاغ
 نم رارقتسالا نال ءاضيإأ دسانف ةمسجلا لوق امأو « هناحبس هللا نع فتنم اذهو « هنلاغ نم ربقب هيلع ىلوتساف

 اذاف ١ ىلاعت هلوقل تاقواخلاب قئالو « ىلاعت هللا قح ىف لاح وهو « ىهانتلاو لواحلا هنم مزليو ماسج الا تافص

 لاق ( هيلع متيوتسا اذا مكبر ةمعن اوركذت م هروبظ ىلع اوتستل إل هلوقو < كلذلا ىلع كعم نمو تنأ تبوتسا

 لاقو « ىلعلاب هسفن فصو هناحبس هللا نآلةنسلا لهأ لوقو « قا بهذملا وهو حیحم وهف الع :یوتسا ريسفت امأو

 هب فصي مل هنال رظن هين عفترا : هرسف نم امأو « تاذلا تافص نم ةفص ىهو ( نوک رشي اع ىلاعتو هناحبنس ال

 نمو « تاذ ةفص یه لاق الع هانعم لاق نف , لعف ةفص وأ تاذ ةفص ءاوتسالا له ةنسلا لهأ فلتخاو لاق « هسفن

 مايق ةلاحتسال هتاذب مات كلذ نأ ال « هشرع ىلع یوتسا هام العف لعف هللا ناو « لعف ةفص ىه لاق كلذ ريغ لاق
 « نكي مل نأ دعب ارهاق راص هنأ نم هب وه مزلآ ام لثمب ءاليتسالاب هرسف نم همرلآ دقو « اصخلم ىهتنا هب ثداوحلا

 ( امكح املع هللا ناكو  لاعت هلوقب كسقلاب نيقيرفلل كلذ نع لاصفنالاو ؛ نكي مل نا دعب ابلاغ راص هنأ مزايف
 یاعم نم قبو « تلصف ريسفت ىف سابع نبا نع هنايب مدقت اک « كلذك لزي مل هانعم اولاق ريسفتلاب معلا لهأ ناف

 ناكملا ىلا ىوتساو « الئامت نالفو نالف ىوتساو االتما رمقلا ىوتساو ؛ لصتا هجولا ىوتسا بلعث نع لقنام یوتسا

 « لاطب نبا نع مدقت ام اذكو < ضعب ىلا ىناعملا هذه ضعب در نكميو « ادعاق مئانلاو اناَق دعاقلا یوتساو « لبقأ

 نب هللا دبع ىلأ دنع انك : لاق فاخ نب ىلع نب دواد ىلإ هدئسب قورافلا باتك ىف یورما ليعامسا وبأ لقن دقو

 لاق , ربخأ اک شرعلا ىلع وه لاقف € ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا إل لجر هل لاقف یوفللا دايز نب دمع ىنعي ییارعالا
 دع قيرط نمو « داضم هل نوكي نأ الا ءىشلا ىلع ىلوتسا لاقي ال تكسا لاقف . ىلوتسا هانعمامنا هللا دبع ايأ اب

 نحرلا  برعلا ةنل ىف هل دجأ نأ دواد ىنأ نب دمحأ ىندارأ لوقي ىبارعالا نبا تععس یدزالا رضنلا نب دمحأ نبا
 « شرعلاب صتخي مل یلوتسا ىنعمج ناك ول هريغ لاقو « اذه تبصأ ام هاو تاقف ىلوتسا ىنعمب ( ىوتسا شرعلا ىلع

 عفترا هانعم نأ نيرسفملا رنک او سابع نبا نع هريسفت ىف ىوغبلا ةنسلا ىع لقنو « تاقولحلا عيمج ىلع بلاغ هنال

 نع یرصبلا نسلا قيرط نم ةنسلا باتك ىف یاکلاللا مساقلا وبأ جرخأو « هوحنب امهريغو ءارفلاو ديبع وبأ لاقو

 « رفک هب دوحجلاو « ناميإ هب رارفإلاو ءلوقعم ريغ فيكلاو « لوهجب ريغ ءاوتسالا » تلاق اأ ةبلس مأ نع همأ
 فيكلاو « لوب ريغ ءاوتسالا » : لاقف ؟ شرعلا ىلع ىوتسا فيك ليس هنأ نمحرلا دبع یآ نب ةعيبر قيرط نمو

 لاق ىعازوألا نع ديج دنسب قبلا جرخأو « ميلستلا انيلعو « غالبلا هلوسر ىلعو « ةلاسرلا هللا ىلعو « لوقعم ريغ
 هجو نم ىلعثلا جرخأو , هتافص نم ةنسلا هب تدرو امب نمؤنو « هشرع ىلع هللا نإ لوقن نورفاوتم نوعباتلاو انك

 يقبربلا جرخأو « هسفن بفصو اك يه : لاقف (شرعلا ىلع يوتسا مث ) ىلاعت هلوق نع لس هنأ يعازوالا نع رخآ



 ۷ ۷۱۸-۷6۲۸ ثيدحلا

 « یوتسا شرعلا ىلع نمحرلا , هللا دبع ابأ اب لاقف لجر لخدف كلام دنع انك لاق بهو نب هللا دبع نع ديج دنسب

 هسفن هب فصو اک ىوتسا شرعلا ىلع نحرلا : لاقف هسأر عفر مث ءاضحرلا هتذخأف كلام قرطأف ؟ ىوتسا فيك

 كلام نع ىحي نب ىح قيرط نمو « هوجرخأ ةعدب بحاص الإ كارأ امو < عوفر هنع فيك و « فيك لاقي الو

 ىبأ قيرط نم قبیل جرخأو « ةعدب هنع لاوساو « بجاو هب رار ةالاو » هيف لاق نكل ةيلس مأ نع لوقنملا وحن

 الو نوددحبال ةن اوع وبأو كيرشو ةيلس نب داحو ديز نب دامحو ةبعشو ىروثلا نايفس ناک : لاق یملابطاا دواد

 انرباکآ ىضم اذه لعو قبلا لاق « انلوق وهو دواد وبأ لاق « فيك نولوقي الو تیداحالا هذه نوور و نوهشي

 نآرقلاب نامبإلا ىلع برغلا ىلا قرشملا نم مبلك ءابقفلا قفتا : لاق ىنابيشلا نسحلا نب دمع نع ىئاكلاللا دنسأو

 اهم اًئيش رسف نف « ريسفت الو هيبشت ريغ نم برلا ةفص ىف لَ هللا لوسر نع تاقثلا اهب ءاج ىتلا تیداحالابو

 نمو « ءىش ال ةفصب برلا فصو هنآل « ةعاملا قرافو هباعصأو هلع ىنلا هيلع ناك امع 3و دقف مبج لوقب لاقو

 : اولاقف ةفصاا اف ىلا تیداحالا نع دعس نب ثيللاو ىروثلاو كلامو یعازوالا تلاد لسم نب ديلولا قيرط

 ىعفاشلا تعمس ىلعألا دبع نب سنوي نع یعفاشلا بقانم ىف متاح ىنأ نبا جرخأو « فيك الب تءاج اک اهو مآ

 ةجحلا مايق لبق امأو « رفك دقف هيلع ةجحلا توش دعن فلاخ نمو « اهدر ادحأ عسي ال تافصو ءامسأ هتل : لوقب

 ین ام هيبشتلا هنع ثنو تافصلا هذه تثف « ركفااو ةيؤرلا الو لقعلاب كرديال كلذ لع نآل لبجلاب رذعي هناف

 او( ا سيل ال لاقف « هسفن نع

 : لاق ىعيضلا ركب ىبأ قيرط نمو « هنع توكسلاو هتوالت هريسفتف هباتک ىف هسفن هب هللا فص وام لك 5

 58 هذهو « ةريثك فاسلا نع هسف راثألاو فيك الب لاق 4 یوتسا شرعلا ىلع نحرلا 0 هلوق ىف ةنساا لهأ

 ” فصو اک شرعلا ىلع وهو لوزنلا ىف ةريره یآ ثیدح بقع عماجلا ىف ىذمرتلا لاقو « لبنح نب دمحأو ىعفاشلا

 لاق ة ةئليع نب نايفس نع ىراو 1إ ىبأ نب دحأ نع حک لئمسا ی ملا لس

 لضف باب ىف لاقو « تانصلا نم همي امو ثيدحلا اذه ىف معلا لهأ نم دحاو ريغ لاق اذك « هباتك ىف هسفن

 ”ارابملا نباو ةنييع نباو كلام نع ءاج اذك ء فيك لاقي الو هوتن الو اهب نمؤتف تایاورلا هذه تتبث دق ةقدصلا

 « هییشت اذه اولاقو اهوركنأف ةيمهجلا امأو « ةعا+جاو ةنسلا لهأ نم معلا لهأ لوق اذهو « فيك الب اهورمأ مهن

 نمؤن ةمنآلا لاق ةدئاملا ريسفت ىف لاقو < عمسک عمو ديك دب : لبق ول هييشآلا نوكي امت] ةيوهار نب قحسا 0

 نوءمج ةنسلا لهأ ربلا دبع نبا لاقو كرابلا ناو 2 ةنييع ناو كلامو ىروألا منم « ريسفت ريغ نم ثيداحألا هذهب

 جراوخلاو ةلرتملاو ةيمهجلا امأو ۽ اهنم اًئيش اوفيكي مو « ةنسلاو باتكلا ىف ةدراولا تافصلا هذهب رارقإلا ىلع

 ءاملعلا كلام تفلتخا ةيماظنلا ةلاسرل | ىف نيمرحلا مامإ لاقو « ةلطعم اهب رقأ نم مهامسف هبشم وهف اب رقأ نم اولاقف

 ىلا فلسلا ةمثأ بهذو « نئسلا نم حصي امو باتكلا ىآ ىف كلذ مزتلاو ابايوأت میضعب ىأرف رهاوظلا هذه ىف

 نيدنو ايأر هيضترن ىذلاو ىلاعت هللا ىلإ اهناعم ضيوفتو اهدرا وم ىلع رهاوظلا ءارجإو ليوأتاا نع فافكسنالا

 كشوال اح رهاوظلا هذه ليوأت ناك ولف ةجح.ةمالا عامجإ نأ ىلع عطاقلا ليلدلل ةمالا فاس عابتا ةديقع هب هللا

 نع بارضإلا ىلع نيعبانلاو ةباحصلا رصع مرصنا اذإو « ةعيرشلا عورفب مهماتها قوف هب مهماتها نوكسي نأ

 یروشلاک راصمالا ءابقف هو ثلاثلا رصعلا لهأ نع لقنلا مدقت دقو . ىهتنا عبتملا هجولا وه كلذ ناك ليوأتلا

 نورقلا لهأ هيلع قفتا ا قثوبال فيكف « ةمثألا نم منع ذخأ نم اذكو « مرصاع نمو ثیللاو كلامو يعازوالار

 ىرابلا حتف ۰ ٩۳ ج ۰۲ م



 ديحوتلا باتك - وأب °۸

 نالوق لاوقأ ةتس ىلإ بابلا اذه ىف سانلا لاوقأ مهضءإ مسقو « ةعيرشلا بحاص ةدابشإ نورقلا ربخ مو « ةثالثلا

 «ءارآ ةدع مهوق نم عرفتیو ةببشملا مهو نيق واهلا تافص سنج نم الأ دقتعي نم اههدحأ اهرهاظ ىلع ایرج نمل

 فوصوم لك تافص ناف تاغفصلا هذ الهتانصف تارذلا هبسا ال هللا تاذ نال نقولا ةئص هبش ۶ قاب نم یاثلاو

 ائيش لوژنال لوقب امهدحآ « اهرهاظ ىلع اهيرحيال نکل و ةفص اهنوك تبشب نمل نالوقو « فتقیقح مالتو هتاف بنمانت

 «كلذ ونو ةردقلا دیلاو « ءالیتسالا ءاوتسالا ىنعم الثم لوقیف لوؤي رخالاو « هدارع ملعأ هللا لوقن لب اهنم

 ‹ ةفص نوکت ال نأ زوجو «دارم ريغ اهرهاظو ةفص نوکت نأ زوج لوقي اییهدحآ ةفص اهنأب مزجمال نمل نالوقو

 نبا لاقو ) هلوق . هانعم كردبال ىذلا هباشتلا نم هنال هب ناميإلا ب لب اذه نم ءىك ىف ضاخ ال لوقي رخالاو
 ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو (بيبحلا دودولاو « مع رکلا ديجلا سابع

 بيبحلا دودولا لاق 6 دودولا روفذلا وهو)) ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع هبو « ميركلا ديجلا لاق (ديجلا شرعلا وذإل

 هرسف الف (ديجلا شرعلا وذ إل هلوق ىف عقاولا ديجلا ظفل ريسفت دارملا نآل انه دودولا لبق ديجلا دقت عقو امن]و

 ءارقلا تفلتخاو هل ةفص عفرلاب شرعلا وذو « قافتالاب اعوفرم هیرق هنأ ىلإ ةراش) هلبق یذلا مسالا ريسفتل درطتسا
 ىف ىراخبلا هركذ ام عيمج ںینملا نبا لاق « شرعلا ةفص نوكيف رسكلابو « هللا تافص نم نوكيف « عفرلاب دیجلا ىف

 ةءارق ىلع ةيألا ىف ديجلا نأ یهو ةفيطل ىلع هب هبن هنکسل « سابع نبا رثأ الإ شرعلا ركذ ىلع لمتشي بابلا اذه -.
 دودولاب هنارتقا ليلدبو « عفرلا ةءارق ليلدب « هللا ةفص ىه لب ميدق هنأ ليختيال ىتح « شرعلل ةفص سيل رسكلا

 هفدرأ ام ىلاعت هللا ةفص ىراخبلا دنع اهنأ ديؤيو .ىهتنا دحاو ىنعم ىلع ناتءارقلا عمتجتل ةرواجلا ىلع رسكلا نوکیف

 هاب مسب دبعلا لاق اذإ , ظفلب ىنطقرادلا هجرخأ ىذلا ةريره ىبأ ثيدح هديؤيو «خلا ديجب ديمح لاقي وهو « هب

 دجاملاف «عساولا فرشلا : برعلا مالک ىف دجلا لاقيو لاق نيتلا نبا هركذ « ىدبع ىندجج ىلاعت هللا لاق ميحرلا نمحرلا

 ةغيص ديجلاف « ءافرش ءابآ هل نكي ملنإو لجرلا ىف نانوکیف مركلاو بسحلا امأو « فرشلا ىف نومدقتم ءابآ هل نم

 ىأ لبإلا تدجب مطوق هلصأو « ةلالجلاو مركلا ىف ةعسلا دلا بغارلا لاقو « ميدقلا فرشلا وهو دجلا نم ةغلابم
 ةيورخآلاو ةيويندلا مراكملا نم نمضتي ال دیجلاب نآرقلا فصوو « « ىعارلا اهدجبأو عساو ريثك ىعرم ىف تعقو

 فصو كاذلو « بغارلا هيلا راشأ 6 هردق ميظعو هتلالجل كلذب شرعلا فصو عنتم الف هلك كلذ عمو . ىهتنا

 « ءىثلا ةبع دولا لصأ نآل بوبحلاو بحل ا ىنعم ىتأب هناف بيبحلاب دودولا ريسفت امأو « حلف دق ةروس ىف ميركلاب

 ةع ىنعم مدقت دقو ( هنوبعو مهحي موقب هللا یا فرسف ال ىلاعت هلوق ىف لخد ام نمضتي دودولا بغارلا لاق

 ايضام العف ءاب ریغب مم اذك (دمح نم دوم دجام نم لیعف ةنأك دیج ديمح لاقي ) هلو . هل مېتبعو هدابعل ىلاعت هللا
 لهأ يلع » هلو ىف « زاجلا باتك » ىف ةديبع ىبأ لوق اذه لصأو <« ديمح نم دوم یییمشکلا نع رذ ىبأ ريغلو

 اديمحو رداق یعع ربدقک لعاف ىنعمب ادبجب نأ هنم هضرغ ىنامركلا لاقو « دجام دوم ىأ ۾ درج ديمح هنإ تيبلا

 نم ىرخأ ىو ؛ ديمح نم دو# خمنلا ضعب قو لاق دو نم ديمحو دجام نم ديجب لاق كلذلف « لوعفم ىنعع

 ةرابع ىفو لاق مث « دجمب ىنعمب دیجو دماح ىتعمب ديح نوكي نأ لاتحال كلذو ءاضيأ لوعفملاو لعافلل یتیم دح

 وهو هلصأ یف دجو ام هسف ىلوآلاو هيف ةاورلا فاتخا دقو « دح نم دوم هلوق ىف وهو : تاق . ديقعت ىراخبلا

 دئسلا ف هلوقو ناصح نب نار مع كثددح لوالا , ىرخأ قيرط اهضعبل تیداحآ ةعست بابلا ىف ركذ مش ةديبع يآ مالک



 ثيدحلا ۷٤۲۸-۷4۱۸ ۹

 نع یییمشکلا ةياور ىف عقوو هسفن هللا رذحو : باب ىف ابيرق مدقت دقو « ىركسلا ره « ةزح وبأ انأبنأد

 « عماج انثدح » شععالا نع ثايغ نب صح ةياور ىف قلخلا ءدب ىف مدقت دادش نب عماج نع هلوقو « ةزمح ىنأ

 بالا ىقان تاقعو هلل ی لا لع تاخد »صح ةياور ىف (ٍ ی ىنلا دنع ی ) هلوق . ةرخص ابأ ىنكي اذه عماجو

 دم نرو ةفذلا وله نب جو نفي لك بم ا هو هد نأ قفا دهم مت ىنب نم سان ہاتآف

 کم نيب ةنارعجلاب رهو 9 ىلا دنع تذک و : لاق هيبأ نع یوم نأ ن ةدرب يأ ی تبدح نم یزاذلا ىف تمدقت بلا

 لباف رش نم لع تأ دق : لاقف ءرشدأ هل لاف ؟ یتدعوام یل زجنت الأ لاو يبارعأ هات اف ءلالب هعمو ةدااو

 مك ٤ ین نم لئاقلا رسفف ثيدحلا ع انيق الاق « اأ الفاف «ىرشبلا در : لاقف نايضفلا ةّيبك لالبو ىسوم ىلأ ىلع

 ةصقلا نأب یسوم ىبأ ة ةصق ف حب رصتلا ب بقعتلا هجوو ىموم ىبأب نما لهأ سفو « یارعالا اذه heb » ترش »

 نب عرفالا وه « انطعأ ه لئاقلا نأ ىزوج ا نبا معزو اقرفاف ةنيدملاب تناك اأ نارمع ةصق رهاظو « ةنارعج لاب تناك

 ىلا میت ونب تءاجد» یزاغملا ف ىروثلا نع 0 يأ ةياور ىف ( مم ىنب نم موق هءاج ذا) هلوق ۰ ىميمتلا سباح

 « ممت ىفإ نم رف ءاج » قلا ءدب ىف هنع ريثك نب وما ی وعم

 هلوق ٠ 0 ىنب دفو هاج ه نایفس نع ليعامس] نب لموم قيرط نم نابح نبا دنع احيرص.ءاج اک مت دفو دارملاو

 دولخلا نم | ےب لآ نم نأ ةراشبلا هذه. دارلاو « ممت ىباي اورشبأ» مصاع ىف دأ ةياور ىف ( مم م ىنباي ىرشبلا اولبقا)

 اع ھل هللا لوسر مرشب ینامرکلا لاقو « هللا اوذعي نأ الإ هلمع قفو ىلع هژازج بتر كلذ دعب مث « رانلا ىف

 انه فيرعتلا عقو امن]و ؛ لاق اذك امهنیب امو داعملاو أدبملا ىه ىلا دئاقعلا لوصأ مهفرع ثیح ةنجلا لوخد ىضتقي

 نيدلا ىف هقفتنل كانثج مع یا لوق ىف لاق ىدوادلا نع نيئلا نبا لقنو « ثيدحلا قايس نم رهاظ كلذو نالا لهال ١

 وهو ؛ مت ىنب ال نیلا لهأ لوق هنأ باوصا نأب هبقعتو ءاهدحو ةنيدملا لهأب دقعنيال ةباحصلا عامجإ نأ ىلع ليلد
 1 » : هصنام دنسلا اذهب شعالا نع نعم نب ةديبع ىبأ قيرط نم نابح نبا دنع عقو نکل نيتلا نبا لاق اك

 نريلا لهأ ركذي لو « مالا اذه لو نع كلأسنو نيدلا ىف هقفتنل كانثج هللا لوسراي : اولاقف ممم ىنب نم رفن

 ةياور ىف داز ( انطعأف انترشب الت ) هلوق ٠ . مولا اذه ىف عقوف ثيدحلا رصتخا هنأك ىوارلا اذه نم ًاطخ وهو

 جو رینتف د ايفو, انطعاف انترشب اذإ امأ اولاقف ١ ىزاغملا ىف عماج نع ىروثلا ةياور ىف دازو « نیت یم ١ صفح

 ىزافملا ىف ىرخأ ىفو «كلذ هرك مقلب ىنلا نأكف , جرختسملا ىف يعن بأ دنع شعالا نع ةناوع أ ةياود ىفو

 نو مهمالسإ ىلع لاد وهو ءانترشب هللا لوسر اي اولاقف د اهيفو « هبجو ىف كلذ ىؤرف د ًاضأ نايفس قيرط نم
 ىلع كلذ اومدقو ةينافلا ايندلا لجاعب مطامآ اوقلع موكل مهملع ةلقب هراعشتسا مب هبضغ ببسو « لجاعلا اومار
 ةلما ىف اولبق مهنأ ىلع « انترشب » » مطوق لد ىنامركلا لاق « ةقابلا ةرخالا بارث مهل لصحي ىذلا نيدلا ىف هقفثلا

 اومتي مل ثيح بضغو « لوبقلا قاطم ال بولطملا لوبقلا مهنع ىنن امن و « ايندلا نم 5 كلذ عم اوباط نکا

 لاق « اميلا تالصوملاو اهتابجوم نع اولأسي مو ابطبضپ اونتعي ملو داعلاو أدبملاو ديحوتلا ةلك قئاقح نع لاوسلاب
 هلوق ۰ مت ونب ابلبقي مل ذإ لاق مث نف « انطعأف انترشپ , اولاق « ايندلا اش الإ مهماتها لج نكي مل ال ىيطلا
 : , نجلا لهأ نم سان هءاخ » مصاع ی ةياور فو « هيلع لخد مث د صفح ةياور ىف ( نا لهأ نم سان لخدف)

 نحرلا دبع نب نابیش ةياور نم نابح نبا دنع اذكو ۾ هللا لوسر ای د يعن وبأو مصاع وبأ داز ( انلبق اولاق ) هلوق
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 ةعقاولا تاياورلا متأ ةياورلا هذه ( ناك ام مالا اذه لوأ نع كلأسنلو نيدلا ىف هقفتنل كانثج) هلوق . عماج نع
 ليعامسالا دنع شعالا نع ةيواعم ىنأ ةياور ىف عقوو « هضعب وأ اهضعب ىف هلكح كلذ فذحو « فنصلا دنع

 اللاب دارملاو « نیلا لهأ نم كلذ لئاق مسا فرعأ مو « ناك فيك مالا اذه لوأ نع ان ربخأف انترشب دق اولاق ه
 نكي لو ١ ظفلب قلا ءدب ىف مدقت (هلبق ءیش نكي ملو هللا ناك) هلوق . قلا هدب ىف هنايب مدقت « ضال اذه و مطوق ف
 ىف حرص یهو « هعم ءیشالو هللا ناک , ىنعمب وهو « ءیش لک لبق هللا ناک » ةيواعم لآ ةياور ىفو « هريغ ءیش
 تفقوو « ةيميت نبال ةبوسنملا لئاسلا عنشتسم نم یهو « بايلا ةياور نم ام لوآ ال ثداوح تبثأ نم ىلع درلا
 یضتقت نيتياورلا نيب عملا ةيضق نأ عم « اهريغ ىلع بابلا اذه ىف ىتلا ةياورلا حجري ثيدحلا اذه ىلع هل مالک ىف
 ءىش نكي لو هلوق : ىبطلا لاق « قافتالاب حيجرتلا ىلع مدقي عمباو « سكملا ال قاخلا ءدب ىف ىتلا ىلع هذه لمح
 لوخد شفخالا زوج دقو « ادرفنم هللا ناك ريدقتلا ذا هدعاسپ ینعلاو « رخ یوکسلا بهذملا فو « لاح هلبق

 لامو «لاحلاب ربخلل اهیشت واولا عم اربخ ةلمعا لعج ىلع « ماق هوبأو ديز ناك : وحن اهتاوخأو ناك رخ ىف واولا
 بسح نيعضوملا ىن« ناك » ةظذل ىيطلا لاقو « قاخلا ءدب ىف هریرقت مدقت دقو « ناتلقتسم ناتلمج ا
 ناکو) هلوق فطع نأ لصاحلاف لاق مث « مدعلا دعب ثودحلا ىناثلابو « مدقلاو ةيلزألا لوآلاب دارملاف « اغوخدم لاح
 نهذلا ىلا بيترتلا ضيوفتو دوجولا ىف نيتامجا لوصح نع رابخالا باب نم « هللا ناك » هلوق ىلع € ءاملا ىلع هشرع
 ذا ةيعملا هنم مزار الو هللا ناك هلوق ىلع فوطعم < ءالا ىلع هشرع ناکو هلوق ینامرکلا لاقو « مث ةلزنب هيفو اول

 هريغ ءىث ءاج مث نمو هريغ لاق « ريخأتو ميدقت كانه ناك ناو توش لصأ ىف عاتجالا ةفطاعلا واولا نم مزاللا

 ريثك ىف اكل « نامزلا نم یضم امع ةرابع ناك بغارلا لاق ةيملا مثوت ىننل «هریغ ءیش نکی مو » هلوق ءاج مث نمو
 فصو ىف هنم لمعتسا امو لاق ( املع ءیش لكب هللا ناكو ال ىلاعت هلوقك ةيلز الا ىنعم نع ءىنت ىلاعت هللا فصو نم
 ىلاعت هلوقك « هنع كاكفنالا ليلق وأ هل مزال فصولا كلذ نأ ىلع هیبنتللف هيف دوجوم وه هل فصوب اقاعتم ءىث
 نوكي نأ زاج ىضاملا نمزلا ىف لمعتسا اذاو ( اروفک ناسنالا ناكو ) هلوقو ( اروفك هبرل ناطیشلا ناكو رل
 ثداح ملاعلا نأ ىلع هب لدتساو « اذك راص مث اذك نالف ناك : وعن « ريغت دق نوكي نأ زاجو « هلاح ىلع لمعتساا
 هلوق . ادوجوم نكي مل نأ دعب ددجو هللا ىوس ءیش لك ناف كلذ ىف رهاظ « هديغ ءىث نكي ملو » هلوق نال
 ىردأ الف , ثيدحلا رخآ ىف دازو « امافع نم كتقان تلحا و ةيواعم ىبأ ةياور ىف ( تبهذ دقف كتقان كردآ )
 دحأ نع ديناسملا نم ءیش ف فقآ لو : تلق . ثيدحلا كاذل ةلكت مب هللا لوسر هلاق ام ىأ « كلذ دعب ناك ام
 ‹ نارمع هيلا راشأ ام هنم فرعي نأ نکمال كلذ دجو ولو « نارمع اهركذ ىتلا ةصقلا هذه ريظن ىلع ةباحصلا نم
 « روذتلاو نامالا باتک » ىف ابحرش مدقت ( هللا مو ( هلوق ۰ همايق دنع ىهتنا ثيدحلا نأ قفتا نوكي نأ لمتح و

 ‹ طقف اهدحأ ىلع ال هماق مدعو اهاهذ عومج ىلع طلست روكذملا دولا ( مقأ لو تبهذ دق اہ تددول ) هلوق

 هللا نيب نإ » ةربره ىبأ ثيدح : ىناثلا ثيدحلا . ىلكلا دقفلا باهذلاب دارملاو « اهتالفناب ققحت دق ناك اهباهذ نآل

 شرملاو» هيوهار نب قمس] ةياور ىف عقو « ءاملا ىلع هشرعو » انه هلوقو « نيباب لبق هحرش مدقت دقو « ىالم
 قلخ لبق ءالا ىلع ناك شرعلا نأ هلبق ىذلا ثيدحلا رهاظو ۽ كلذب ثيدحتلا نيح كلذك هنأ هرهاظو « ءاملا ىلع
 هللا ءاش اک شرعلا تحت ءام وه لب رحبلا ءام ءاملاب دارلا سيلو ءاملا ىلع لذي ملهنأب عمجيو « ضرالاو تاومسلا
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 هتلح لجرأ نأ ىنعمب « رحبلا ىلع نوكي نأ لمتحو « بابلا لئاوأ ىف هترکذ ثيدح ىف كلذ نايب ءاج دقو « ىلاعت

 عسو إل ىلاعت هلوق ىف كلام ىبأ نع ىدسلا قيرط نم قببلاو ىربطلا هج رخأ امم « راثالا ضعب ىف درو اک رحبلا ىف

 نم ةعبرأ اماجرآ ىلع قاخلا ىهتنم یهو اهياع ةعباسلا ضرالا ىتلا ةرخصلا نإ لاق < ضرالاو تاومسلا هيسرك

 نيضرالاب اوطاحأ دق ا ىلع مايق مېف سو روثو دسأو ناسنإ هجو هجوأ ةعبرأ مهم دحأ لكل « کالا

 نأ » نابح نبا هحعص ىذلا ليوطلا رذ ىنأ ثيدح ىفو « شرعلا تحت یسرکلاو یسرکلا تحت مهسوءر تاّومسلاو

 ىمركلا ىلع شرعلا لضفو ةالف ضرأب ةاقلم ةفلحك الإ یمرکلا عم عیسلا تاومسلا ام رذ ابآ اي لاق تلي هلا لوسر

 : ثلاثلا ثيدحلا . هنع حیف دنسإ ريسفتلا ف روصنم نب ديعس هجرخآ دهاج نع دهاش هلو « ةقلحلا ىلع ةالفلا لضفك

 ماحلا لاقو « ىزورملا رايس نب دحآ هنأ ىذابالكلا رصن وبأ ركذو بوسنم ريغ عيمجلل اذك (دحأ انثدح ) هلوق

 هنع جرخأ دق ىدقملا ركب ىنأ نب دع هيف هخيشو لافنآلا ةروس ىف روكذملا ىنعي «ىروباسينلا رصن نب دحأ وه

 دم نع ثيدحلا اذه جرخأ ىراخبلا نأب جرختسملا ىف يعن وبأ مزجو « ةطساو ريغب « ةالصلا باتك » ىف ىراخبلا

  ةروس ریسقت ىف هنم افرط یراخبلا جرخأ دقو « دمتماا وه لوالاو « ةطساو ركذي لو یدقلا ركب يبأ نبا

 كانه ةثراح نب ديزو شحج تنب بذيز ةصق ىلع مالكلا مدقتو « ديز نب داح نع رخآ هجو نم بازحالا

 « روكذملا دنسلاب لوصوم هنأ هرهاظ ( هذه متكل اثيشامتاك مل هللا لوسر ناك ول سنأ لاق ) هلوق « اطوسبم

 بنیز نأش ىف ( هیدبم هللا ام كسفن ىف ختو إل تلزن هنع ىليعامسالاو ةيزخ نباو یاسنلاو ىذمرتلا هجرخأ نكل

 ردقلا اذهو هللا قتاو كجوز كيلع كمآ » هل لاقف متي ىنلا مأتسی ابةالطب مو وکشپ ديز ناكو شحج تذب

 دنسلاب ةنأ لوصوم هنم دافتسإو « خلا « كس ىف ختو تبأث نعو» ظفلب انه ثيدحلا رخآ ىف روك ذملا وه

 ركذو «سنأ نع الوصوم عضوملا اذه ريغ ىف هرأ ملف « حلا « امتك ناك ول و هلوق امأو « قلعمب سیلو روکذلا

 سبع متکسل » اهريغ نعو لاق « ةشئاع ىلا « بذيز ةصق متكل امتاك ناک ول » هلوق بسن هنأ ىدوادلا نع نيتلا نبا

 نم ائيش امتاك يلي هللا لوسر ناک ول » تلاق ةشئاع ثيدح بازحالا ةروس ريسف# ىف تركذ دق : تاق « ءىلوتو

 هظفل نم ةشئاع نع رخآ هجو نم سودرفلا دئسم ىف هتدجو مث ىذمرتلاو لس هجرخأ هنأو <« ثيدحلا ء ىحولا

 ىرصبلا نسحلاو ةشئاع ىلإ اهتبسن ىلع ءافشاا ف ضايع رصتقاو « ثيدحلا « ىحولا نم ائيش امتاك تنكول و رب

 نبا نع بابلا قو « ةشئاع ثب دح جیرخن دعب ىذ_هرثلا لاق دقو « ىراخبلا دنع وهو اذه سا ثيدح لفغأو

 نب ديز نب نجرلا دبع دنع الا اهرأ ملف وتو سبع ىف یرخالا ةياورلا امأو هجرخأ ام ىلا راشأو « سابع

 کل ىحولا نم ائيش متك يلي هللا لوسر نأ ول لاقي ناك » لاق هنع متاح ىنأ نباو ىربطلا هجرخأ « ءافعضلا دحأ لسأ

 ىلعي وبأو ىذمرتلا ةصقلا جرخأ دقو « ىهتتا ىلوتو سبع لوزنو موتكم مأ نبا ةصق ركذو « هسفن نع اذه

 نع ةورع نب ماشه نع أطوملا ىف كلام ابجرخأو « ةدايزلا هذه ابف سيلو ةشئاع نع ةلوصوم ماحلاو ىربطلاو

 ١ نم هيودرم نبا ابجرخأو « ماشه نع هلصوب یومالا ديعس نب ىحي درفتو « ماش نع ظوفحلا وهو ةلسم هيبأ

 نم متاح بأ ناو یارطلاو ديح نب دبع اهدروأو « ةمامأ ىنأ ثيدح:نم اذكو « اهتودب كلذك ةشاع نع رخآ هجو

 ؛ ةدايزلا هذه منم دحأ ةياور ىف سيلو « مريغو حلاو كاحضلاو ىرافنلا كل ام ىبأو ةمركعو دهاجو ةداتق لسرم

 قوف نم لجو رع هللا ینجوزو ب اطوق ىلا عقلي ىنلا جاوزآ ىلع رخفت بنیز تناکف لاق) هلوق ۰ ملعأ ىلاعت هللاو
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 : شحج تذب بلیز ىف تازن و ظفاب دنسلا اذهب دامح نع لضفلا نب مراع قيرط نم لیعاعالا هجرخآ (تاوامس عبس

 كلذ ىف سنأ نع نامبط نب یسیع ةياور رکذ مث خلا « رخفت تناکو ۽ ةيالا ابك انجوز ارطو اهنم دیز یضق الف

 ايثالث سيل هنكل سابللا ىف رخآ ثيدح ىسيعل مدقت دقو « ىراخبلا تايثالث نم حیحصاا ىف عقوام رخآ وهو

 قيرط نم ىليعام“الا دازو « ءامملا ىف ندكفأ هللا نإ لوقت تناكو لس ىلا ءاسن ىلع رخفت تناكو د انه هظفلو

 یا نآ ققحلاف الو هلا له لوحم قالطالا ادعو « نکژابآ كحك نا نا دع نع ةيتق ناو قايرقلا
 ةييبح مأو ةملس مأ امأو« لاتحا ةيريوجو ةمزخ تاب بلیزو ةدوس ىفو « طقف ةصفحو ةشئاع نهنم اهوبأ اهجوز

 بنیز تلاق » ظفاب سنأ نع رخآ هجو نم دعس نبا دنع عقوو « اهوبأ نیم ةدحاو جوزي لف ةنوميمو ةيفصو

 هدنسو « ىريغ اباهأ وأ اهوخأ وأ اهوبأ جوز الإ ةأرما منم تسيل « كئاسف نم دحأك تسل ىنإ هللا لوسر اب

 رومملاب نجوز نإ اه ینلا ءاسن نم دحأك انأ ام بنيز تلاق » ةبلس مأ نع لوصوم رخآ هجو نمو فيعض

 بنیز تلاق » ىعشلا لسرم ىفو « باتكلا ىف هلل لزنأو تلي هلوسر هللا نجوز انأو ءءايلوالا نيجوز

 نم نمحرلا كينجوزف اجر نيبرقأو اریفس نبمركأو احکنم نهريخ انآ « اقح كيلع كئاسن مظعا انأ هللا لوسراب

 ىربطلا هجرخأ « ىريغ ةيبرق كئاسن نم كل سولو كتمع ةنبا انأو « كلذب ريفسلا وه ليربج ناكو « هشرع قوف

 نامیط نب یسع ةياور ىف (تاواس عبس قوف نم ) هو ۰ . هل « ناببتلاو ةجحلا باتک » ىف یواحطلا مساقلا وبأو

 ىتلا تايثالثلا رخآ هذه هدنسو « ءامسلا ىف ىنحكنأ لجو زع هللا نإ لوقت تناكو » اذه بقع ةروكذملا سنأ نع

 « هنم هوابقي مل مالك نابح نبا هيف ماکت الث ريذ رخآ تبدسح نامبط نب یسیعل مدقت و « یراخبلا یف ترکذ

 ةروس ريسفت ىف امضاو هنابب مدقت دقو اببتعلو ىف ىنعي » او ازيخ ذئموي املع معطأ و « ةياورلا هذه ىف هلوقو

 عفو اذك ( خلا كسفن ىف نختو تباث نعو « تاوامس عبس هلوق دعب « ديز نب دامح ةياود ىف ) هلوق . بازحألا

 كلذكو « هيف سنأ ركذب الوصوم ديز نب داح نع روصن» نب ىلعي ةياور نم مدقت دقو « سنأ هيف سیا السرم

 ًاضيأ الوصوم دا نع نيول ناملس نب دع ةياور نم لیعاسالا هجرخأو « الوصوم ةديع نب دو ةياور ىف عقو

 هللا لوسر لاق بنيز ةدع تضقنا امل : لاق «بنيز وز ةيفيك سنأ نع تباث نع ةريغملا نب ناملس نيب دقو

 «ءامسلا ىف » هلوق ىنامركلا لاق « بازحالا ةروس ريسفت ىف هدروأ دقو ؛ ثيدحلا ركذف ىلع اهركذا ديزل مني

 ةراشإ هيلا ابفاضأ اهريغ نم فرشأ ولعلا ةبج تناك ال نكل « ناكملا ىف لولحلا نع هزنم هللا ذإ « دارم ريغ ا

 «قوف» بغارلا لاق « اهوحنو ةيقوذلا نم ةدراولا ظافلالا نع هريذ باجأ اذه وحنب و « تافدلاو تاذلا ولع ىلإ

 رداقلا وه لق ۷ وع تحت هلباقيو ولعلا رابتعاب : لوآلاف « ربقلاو ةلرنلاو ددعلاو ىج لاو نامزلاو ناكملا ىف لمعت ي

 ذا ) وحن ءرادحنالاو دوعصلا رابتعاب : ىناثلاو ( اجرا تحت ند وأ کقوف نم اباذع مكسياع ثعبي نأ ىلع

 كلا ىف : عبارلاو « نيتفثا قوف ءاسن نك ناف وحن ددعلا ف : ثلاثلاو « € کنم لفسأ نمو مكفوف نم واج

 مهضعب انعفرو إل وحن « ةيويندلا ةليضفلا رابتعاب ةرات عقب : سماخلاو ‹ € ابقوف اف ةضوعب إل هلوقك « رغصلاو

 وهو إل هلوق وحن : سداسلاو « ( ةمايقلا موي مهقوف ا نيذلاو ) وحن ةيورخالا و ۳ « ( تاجرد ضعب قوف

 ال ىلاعت هللا نإ ةريره ىبأ ثيدح : عبارلا ثيدحلا . ادخام ىهتنا < میقوف نم مېر نوفاخي - هدابع قوف رهاقلا

 ضمب قأيو ( هسفن هللأ مرذحيو لباب ىف مدقت دقو « ىضغ تبلغ ىتحر نإ هشرع قوف هدنع بنك قاخلا یهق
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 هاضق ىذلا ءاضقلا امإ : نيئيش دحأ باتکلاب دارملا ىباطخلا لاق  ظوفحم حول ىف اإل ىلاعت هلوق باب ىف هيلع مالکلا
 لع هدنع ىأ « شرعلا قوف » هلوف ىنعم نوكيو لاق « كلذ ىضق ىأ ( ىلسرو انأ نيلغأل هللا بتك  یلعت هلوقك
 هيف ىذلا ظوفحا حوللا امإو . < ىسني الو ىبر لضی ال باتک ىف  لاعت هلوقك « هلدبي الو هاسنیال وف كلذ

 هركذ ىأ ءشرعلا قوف هدنع وېف و ىنعم نوكيو < مهلا وحأو مهقازرأو مهاجأو مرومآ نايبو قلا فانصأ ركذ

 اذإ شرعلا اوا نأ ليحتسي الف « هکشالما هلمحت قول قلخ شرعلا نأ ىلع « جرختلا ىف زئاج كلذ لكو هلعو

 وأ هيف نكمتم وأ هل ساع ىأ شرعلا ىلع هللا نإ انلوق سيلو « هللا وه هتلمح لماحو شرعلا لماح ناك ناو « هولمح
 هاب و ءىش هلثك سيل ذإ فییکستلا هنع انيفنو هب هل انلقف « فيقوتلا هب ءاج ريخ وه لب هتابج نم ةبج ىف زيحتم
 اف ةضوعب إل ىلاعت هلوق ىف ءاج اک « نود ىنعمب انه قوف نإ ليقو « باتكلا ةفص « هشرع قوف » هلوقو . قيفوتلا
 نوكي نأ تضتقا ةكحلا نأ شرعلا قوف روكذملا باتكلا نوک نم ذخؤي ةرمج ىنأ نبا لاقو « ديعب وهو € ابقوف

 ‹ ةطاحإلاو للعلا قيرط نم كلذب وه رثأتسیل هبيغ ضماغو هتردقو هللا ةكح رثأ نم هللا ءاش اا الماح شرعلا

 € ىوتسا شرعلا ىلع نجرلا هلوقل اريسفت كلذ نوكي دقو : لاق « بيغلا ملعب هدارفنا ىلع ةلدآلا ربكأ نم نوكيف
 نإد هف ىذلا ةر ره ىبأ ثيدح : سماخلا ثيدحلا . شرعلا قوف هعضو ىذلا هناتک وهو هتردق نم هءاشام ىأ

 € هللا ىلع اقح ناك ) هلوق ىلع مالكلا عم دابجلا ىف ةحرش مدقت دقو « نيدهاجللل هللا اهدعأ ةجرد ةئام ةنجلا ىف

 ىهان الو هل رمآ ال هنال هل مزال 7 هانعم سیلو ( ةمحرلا هسفن ىلع کبر بتک ) ىلاعت هلوق ىنعم هانعمناو
 هلوق امأو « داعيملا فلخ ال وهو « باوثلا نم هب دعو ام زاجنا هانعم منو « هب ةبلاطملا همزايام هيلع بجوي

 اييفنيام هيف سيل ذإ ةدايز ريغ نم ةنجلا جرد عيمج وه روكذملا ددعلا نأب حيرصتلا هقايس ىف سيلف « ةجرد ةئام »

 بحاصل لاقيو « نابح نباو ىذمرتلا هح و دواد وبأ هجرخأ ىذلا عوفرلا ديعس ىبأ ثيدح ىف نأ كلذ ديؤيو
 ةتس نم رثكأ نآرقلا ىأ ددعو اهؤرقت ةبآ رخآ دنع كلزنم ناف ايندلا ىف لترت تنك اک لترو قراو أرقا نآرقلا
 «ضرالاو ءایسلا نيب ( امبنيبام نيتجرد لکو هيف هلوقو « روسکلا نم كلذ ىلع داز اف فلخلاو « نيتئامو فالآ
 قو ماع ةئام اهنأ ىذمرتلا ف دروام كانه ركذو  ضرالاو ءامسلا نيبام ةفاسم ردق ىف دراولا ربخلا فلتخا
 نبا نع « ةنسلا باتك و ىف مصاع ىنأ نباو هح نم ديحوتلا ىف ةعزخ نبا هجرخأ ام انه دازيو « ةئامسمخ ىناربطأا

 ءامس لک ظاغو ه ةياور ىفو . ماع ةئامسمخ ءامس لك نيبو « ماع ةئامسمخ اپلت یتاو ایندلا ءامسلا نيب : لاق دوعسم
 قوف شرعلاو « ماع ةئامسمخ ءاملا نيبو ىءركلا نيدو < ماع ةثامستخ ىسر کلا نيبو ةعباسلا نيبو ؛ ماع ةئامسخ ةريسم

 «هلوق نود هون اعوفرم رذ ىنأ ثيدح نم قببلا هجرخأو , ملامعأ نم * ىش هيلع خم الو شرعلا قوف هللاو ءاملا
 نب سابعلا ثيدح ىفو « كلذ عيمج لثم شرعلا ىلا ةعباسلا ءامسلا نيب امو » هيف دازو « خلا یمرکلاو ةعباسلا نيبو
 ءال انلق ؟ ضرالاو ءامسلا نيبام دعب نوردت له , اغوفرم عالاو ةعزخ نبا هحمصو دواد ىبأ دنع بلاعاا دبع

 ةعباسلا ءامسلا قوف مث « تاوامس عبس دع ىتح كلذ لثه ابقوف امو لاق « نومیسو ثالث وأ ناتنثإ وأ ىدحإ : لاق
 ىلإ ءام نيب ام لثم نمک رو نزفالظآ نيبام لاعوأ ةينامث هتوف مث  ءاس ىلا ءامس نيبام لثم هالعأ نم هلفسأ رحبلا
 اذه فالتخا نيب عمجاو « كلذ قوف هللا مث ءا ىلإ ءا نيبام لث» هالعأو هلفسأ نيب كلذ قوف شرعلا م ءاعس

 حیرسلا ريسلا ىلع نيعبسلا لمحت و « هتذيه ىلع ىثاملا ريك ءىطبلا ريسلا ىلد ةئامسالا لت نأ نيتياورلا نيتاه ىف ددملا



 ديحوتلا باتك - 311 ۱ ٩۷

 باوجلا مدقت دقو « ةئامسخلا ىفانت الف « ةغلابملا ىلع نيعبسلا انا نيعبسلا ىلع ةدايزلاب دیدحتلا الولو « ةاعسلا ریسک

 ثبداحالا هدیویو « ةيفرظلا ىلع قوف بصنب رتکالل اذک نحرلا شرع هقوفو ةيف هلوقو . هلبق ىذلا ىف ةرقوفلا نع

 هدیق امن] لاقو « علاطلا ىف كلذ ركنأو هالعأ ىنمب عفرلاب هطبض لیصالا نأ قراشاا ىف کحو « اذه لبق ىتلا

 اب بقعتو « ابلك ةئجلا ىلا عجار وه لب نيالا نبا لاقو « سودرفلل هقوف هلوق ىف ريمضلاو « هربنک بصنلاب ىليصألا

 ناك ناو اہک نانجلل نوكي نأ مقتسي الو امزج سودرفلل ريمضلا ناف « ةنجلا راهنأ رجفت » هنمو انه ثيدحلا رخآ ىف

 رذنلا نب ميهاربا نع نايفسو نسحلا نع ىليءامسالا جرخأ دقف أطخ ابنال « رجفت اهنمو » نيمشثكلا ةياور ىف عقو

 قلا ءدب ىف هحرش مدقت دقو رذ ىلأ ثيدح : سداسلا ثيدحلا . ركذملا ريمضلاب « هنمو , ظفاب هيف ىراخبلا خيش

 تاقولخا تافص نم امهو اتحتو اقوف هل نأ تبث هال قول شرعلا نأ تايثإ انه هنم دارملاو « سي ةروس ريسفت قو

 لاق قاقرلا باتک نم « نيتابك ةعاسلاو انأ تشمب , زلم ىنلا لوق باب ىف برغملا نم سمشلا عولط ةفص مدقت دقو

 « تاوملاو دامبا ءايحإ ىلع رداق هللا نآل اهدنع لوقلا دجوي ةايح اف تلخ هللا نأ هانعم سمشلا ناذئتسا لاطب نبا

 : عباسلا ثيدحلا . ةكئالملا نم ايب لكوم وه نم دارملاو « ازاجب امل] دنسأ ناذئتسالا نوکسی نأ لمتح هريغلاقو

 هيلا راشلا ةءارب ةروس رخآ هنم دارلاو «نآرقلا لئاضف ىف هحرش مدقق دقو نأرقلا مج ىف تباث نب ديز ثيدح

 ووف ابر شرعلل نأ تبثأ هنال < ميظعلا شرعلا بر وهو - هلوق ىلا - مكسفنأ نم لوسر م ءاج دقل  لاعت هلوقب

 ۰ دعس نبا وه لو ال دنسلا ىف هخیش خيش ميهارباو ليءامسا نبأ وه هيف هخدش یوم و« قولخم بوب ره لكو بوب رم

 نآر قلا لئاضف ىف ابفایس مدقت ةدنسملا هتياورو « ةءآرب ةروس ريسفت ىف ابلصو نم ركذ مدقت ةقاءملا ثيللا ةياورو

 « « تاوعدلا باتک , ىف هحرش مدقت دقو بركلا ءاعد ىف سابع نبا ثيدح : نماثلا ثيدحلا . ثيدحلا حرش عم

 ءافب عیفر ةساو ةفيفخ ةيناتحت مث رسکی یحایرلا وه < ةيلاعلا وبأو » ةبورع فا نآ وه هدنس ق دیسد و

 ىف سابع نبا نع هتیاورو « زوریف نب دايز هساف ءارلا دیدشآ و ةدحوملا حتفب « ءارإا ةيلاعلا وبأ , امأو « رفصم

 باتک و ىف امات انه ىذلا دنسلا اذهب مدقتو « ًارصتخم هركذ ديعس ىنأ ثيدح: عساتلا ثيدحلا . ةالصاا ريصقت باوبأ

 نب هللا دبعو و ةلس ىلأ نب زيزعلا دبع وه « ةمجعملا مضو ميجا رسكب « نوشجالا لاقو » هلوقو « صاخشالا

 نمحرلا دبع نبا وه ( ةملس ىلأ نع ) هلوق . ىمشاملا باطل دبع نب ثراحلا نب ةعيبر نب سابملا نبا ىأ « لضفلا

 هللا دبع نع اذه نوشجالایور امنإ « نيثدحلا نم ةعامج هعبتو یارطالا ىف قشمدلا دوعسم وبأ لاق فوع نبا

 ىذلا جرعالا ثیدحو « ةبلس ىبأ نع هلوق ىف مولاب یراخبلا ىلع اوکحو « ةءلس ىبأ نعال جرعالا نع .لضفلا نبا

 ىف لسم هجرخأ اذكو « اولاق اک نوشجاما ةبلس ىبأ نب زيزعلا دبع ةياور نم ءايبنالا ثيذاحأ ىف مدقت هيلا ريشأ

 جرخأ دقف « نيخيش ثيدحلا اذه ىف لضفلا نب هللا ديع نأ ىل ررحت نکلو « هقب رط نم ريسفتلا ىف ىفاسذلاو لئاضفلا

 « ثيدحلا اذه نم افرط ةبلس ىبأ نع لضفلا نب هللا دبع نع ةبلس ىبأ نب زیزعلا دبع نع هدنسم ىف ىملايطلا دواد وبأ

 قلعو ىراخبلا اباصو مث نمو «حجرآ « جرعالا نع لضفلا نب هللا دبع نع نوشجاملا نع لاق نم لوق نأ ىل ربظو

 ىلع بقعتال اذكو «نيلاحلا ىف ىراخبلا ىلع كاردتسا الف الإ و حيجرتلا نع ىنغتسا عملا ليبس انكلش ناف « ىرخألا

 هناف هب مزج الام فالخب هتحصب اموکح نوكيف « امزاج نالف لاق : ىراخبلا هيف لوقيام نيب هتقرفت ىف حالصلا نبا

 دقو « مد یهو ةياورلا هذهب مزج : لاقف لاثملا اذهب هيلع ضرتعا نم ضع كس دقو < هتحصب امزاج نوكي ال



 ۵ ۷۲۸-۷۳۲ ثيردحلا
 هقاس دقو 2« یوم ةصق ىف ءايبنألا ثيداحأ ىف نټلا حرش مدقتو « ضارعالا اذه نع باوجلا هررح اع فرع

 نع قازرلا دبع هجرخآ « ءارح ةتوقاي نم شرملا نأ ةداتق لسرم ىف عقو : ةلکت . انه ثيدحلا دنسب همايتب كانه

 هلو « ءارح ةتوقاي نم هشرع و ءایسلا قلخ نأ لبق هقاخ ءدب اذه لاق ( ءاملا ىلع هشرع ناكو ل هلوق ىف هنع رمعم

 فبعض هدنس نكل عوف مم دعس نب لبس نع دهاش

 ملكلا دمصي هلال هرکذ لج ع كاللا مرمت ) 'یلاعت هللا لوق تسييس - ۲۳

 ىذلا لر اذه لع ىل معا هيغل لاف رس ”ىنلا ثمیم رد ابأ غلب 2 سابع نبا نع ةرمج 8 لاقو 4 ب يلا

 : جر راعملا ىذ « لاقي « بيلا < کلا مفري 0 لمعلا «: هاج لاقو « « ءامسلا نم ولنا هینأی هنأ عذب

 للا ىلا م جرعت “کالا

 ۵ س

 "نأ » هنع هللا ىضر رش ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع "كلام یندح ليعامسإ ی -- ۹

 ¢ رحفلا ٌقالصو معما ةالص ف "نوعمتش و راهملاب 2 لی الاب ل کین "نوب قامت » : لاق هلع هللا لوسر

a 

 مانيتأو نولّصي مو مان كرت نولوقیف یدابع منکر ت فيك لوقيف مب ملعأ وهو م ۳ لا جرمی من

 لاف» لاق ةر ره ىلأ نع خاص ىلأ نع رانيد نب هللا دبع ىثدح نالن انثدح للحم نب "رلاخ لاقو - ۰ 1 1 1 5-4 1

 ا ابی ثا نأف ¢ بيطلا ل شا ىلإ ظفر الو« بيط تك ند ةر لدم ا نم 2 ۳ لوسر

 ۱ 0 ا م ۶۰ ۶ ه
 دیعس نع رانبد نب هلا ذيع نع ءاقرو هاورو . 4 لبا لثم نوکت 0 یح هولذ ؟دحا ىلري اک اپبحاصا اهمب 8 ۴

 « بیطلا الإ هللا ىلإ دعصي الو : قلك ”ىنلا نع ةريره ىبأ نع » راسي نبا

 نع » ةيلاعلا ىلأ ن نع ةداتق نع نت اح مر ديزي انثدح دا نب ىلعألا دبع شی ١

 بر هللا الإ هلإ ال« مياملا میل هللا الإ هلإ ال : بركلا دنع نهر وعدي ناك هيك للا ین نأ سابع نبا

 « ميركسلا شرعلا برو تاوامسلا بر هللا الإ هلإ ال « ميظملا شرعلا

 ىلأ ن 0 ةصي € كش ممن یآ و مه ی 1 نع هنأ نع ”نايفس انئدج 4 ةصيبق و د ۴

 قا درا ا اح رصن ْن نا ىنثدحو ) ةمیرآ نيب اهمستف ا 2 ىلا لإ 3 2 لاق لیعیم

 مع ینا ىلا نما یوهو ا فس : لاق "یردلنا لرعرم ىلأ نع معن ىلأ نبا نع هيبأ نع نايفس انريخأ
1 : 1 0-2 

 ةمقلع نيبو ىرازةلا ردب نب نی نيبو عشاي ینب دحآ م ىلاقن ا سباح نب عرقالا نيب اهمسقف ابر ىف ةبيهذب

 یرابا حف + ۷۳ ج ۰۳ - م



 ديحونلا'باتكأ - ۷ ۱۹

 اولا راصن لاو شيرق "تلفیق ناهين ی ردحأ مث ىلاطلا ليما ديز نيبو بالكى ب دحأ مث ىرماعلا الع نبا

 فرشم ةيحلا هک نيبملا ءىتان نينيعا اخ ”لجر لبقأف منا اهإ : لاق« انعديو دمت لهأ ديدانص هيطمي

ىننمأيف هئيصع اذإ لا عيطي نف : زام ىنلا لاقف « هلا قتا دمای لاتف سأرلا قولحم نيتنجولا
 ضرألا لهأ ىلع 

 "نا ھل ىلا لاق 11 ااف « ب ىنلا هعنق ( ديلولا نب داخ هارأ « هلتق موقلا نم لجر لأسف «ىنونمأت الو

 نولتتي ةيمكا نم مهسسلا ورم مالسإلا نم نوقرع مهرج. انح نواحيال آرا نؤرقي اموق اذه ءیضث, نم

 داع لتق مهنلتقأل مهنکر دن ناثوألا لهأ نوع دیو مالسإلا لمآ

 لاق رذ ىبأ نع هيبأ نع یا میهاربا نع شعألا نع ميكو انثدح ديلولا نب شايع اش - ۷۲۳

 شرعلا تحن اهرقتسم : لاق اهل رقتسا یرجت سمشلاو ل هلوق نع هلي ین تلأس

 ( ةرمج وبأ لاقو « بيطلإ ملكلا دعص4 هيلا : ىلاعت هلوقو < هيلا حورلاو ةکماللا جرعت ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 بطلا ملکلا عفرب اصلا لمعلا دهاجب لاقو ) « ثيدحلا ( لي ىنلا ثعبم رذ ابآ خاب سابع نبا نع ) ءارلاو ميجلاب

 وهو « ريخألا مالكلا ىف اهريسفت ىف ءاجام ىلا راشأف لوألا ةیالا امأ ( هللا ىلا جرعت ةكئالملا جراعملا ىذ لاقي

 هلوق ىنعم نأ هريغ ىكحو « هيلا جرعت هكمالملا نال هسفن كلذب فصو ىلاعت هللا یمن نم « جراعملاو » ءارفلا لوق

 هلصو دقو « هلبق ىذلا رثآلا ىف احل دهاجب ريسفت ىلإ راشأف ةيناثلا ةبآلا امأو < ةيلاعلا لضاوفلا ىأ « جراعملا ىذ د

 اهريسفت ىف سابع نبا نع ةحاط ىبأ نب ىلع قيرط نم قييبلا جرخأو « دهاجب نع حيجن ىبأ نبا ةياور نم یاب رفلا

 لاقو « همالك در هضئارف دؤي مو هللا ركذ نف « هللا ضئارف ءادأ < حاصلا لمعلا د و هللا ركذ « بيطلا ملكللا «

 نع قيلعتلا امأو « خاص لمع هعم ناك اذإ برطاا مالكلا لبقتي ىأ بيطلا مالكلا عفري حاصلا لمعلا نأ هانعم ءارفلا

 مع ىل لعا : هيخآل رذ ىبأ لوق هنم ضرغلاو « هلوطب كانه هقاسو رذ ىبأ مالس] باب ىف الوصوم ىضف ةرمج ىبأ

 ىلع وبأ لاقو «دوعص ىف باهذ جورعلا : بغارلا لاق « ةمث هحرش مدقتو « ءامسلا نم ربخلا هيتأب ینلا اذه

 ءارلا حتفي جرع لاقي « ءاقترالا جورعلاو دعصم عمج دعاصملاك نيتحتفي جرعم عمج جراعملا : عرابلا هباتك ىف ىلاقلا

 ملسلا هيبش جارعملاو « ءامسلا ىلا ةكئالملا اف جرعت ىلا قيرطلاو « دعصملا جرعلاو اجرعمو اجورع اممضب جرم

 دنع ضيرملا هنياعي ىذلا وه ديرد نبا لاقو مدآ ىنب لامعأ دمت ثيحو « تضبق اذإ حاورالا هيف جرعت جرد وأ

 « جرخت نأ كلاعت ال هتأر اذإ سفنلا نأ تبص نسحلا ىف خلاب هنإ لاقيو « ريسفتلا لهأ معز اف صخشيف توملا

 « ءامسلا ىف مهلزانم ىلا وه ةكئالملا جورعو « لوبقلا نع ةرابع ةبيطلا ةقدهلاو بطاا مالكلا دوعص : قببلا لاق

 ىف ممدعب ةمئألا نعو « ضيوفتلا ىف فلسلا نع مدقتام ىلع وبف « هلا ىلا , هلوقب كلذ ىف ريبعتلا نم عقوام امأو

 ررقت دقو « رها وظلا هذ ابقلعت ىف ةمسجلا ةيمبجلا ىلع درلا بابلا اذه ىف یراخبلا ضرغ : لاطب نبا لاقو « ليوأتلا

 « فب رشت ةفاضإ هلا جراملا فاضأ امثإو « ناکم الو ناك دف هيف رقتسي ناكم ىلا جاتح الف مسی سيل هللا نأ

 ركذ مث « عمسیام بجعأ نم ةيمهجلاب ةمسجلا هطلخو . ىبتنا ناكملا نع هبيزنت عم هژالتعا هيلا عافترالا ىنعمو
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 « ةکئالم كيف نوبقاعت د ةريره ىنأ نع : لوألا ثيدحلا . ةدحاولا قيرطلا ىلع ةدايز ابضعبل ثيداحأ ةعبرأ هيف
 مث هيف هلوق هنم دارملاو سیو ىنأ نبا وه هخيش « ليعامسا » و « ةالصلا باتك د لئاوأ ىف هحرش مدقت دقو
 دقو « واعلا ةبج ىف ىلاعتو هناحبس قحلا نأ معز نم بابلا ثيداحأ رهاوظب كس# دقو « ميف اوتاب نيذلا جرعي
 « عيمجلل اذك (دلخم نب.دلاخ لاقو ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا . هلبق ىذلا بابلا ىف العو لج هقح ىف ولعلا ىنعم تركذ
 لالب نبا وه ( ناملس انثدح ) هلوق ۰ « دلخم نب دلاخ انثدح د ىراخبلا هللا دبع وبأ لاق هحرش ىف ىباطخلا دنع عقوو
 دي انثدح لوغدلا سايعلا وبأ انثدح » لاق « نيحيحصلا نيب عما ف قزوجلا ركب وبأ هلصو دقو « روهشملا ىندملا
 نع هحيمص ىف ةناوع وأ هجرخأ اذكو ءاوسیراخبلا ةياور لثم هركذف « دلخم نب دلاخ انثدح لاق ىملسلا ذاعم نبأ
 دحأ نع لسم هج رخأو « دلم نب دلاخ لاقو , لاقف « هاور » لاق مث « جرختسملا ىف عن وبأ هل ضيدو ذاعم نب دمع
 « هيأ نع حلاص ىبأ نب ليهس نع ه لاقف ناملس خيش ىف فلاخ نکلا « لالب نب ناولس نع دلخم نب دلا نع ناڻع نبا
 قيرط نم هاجرخأف امهجرختسم ىف يعن أو لیعاعالا نع هجرخم قاض دقو « ةاكزلا لئاوأ ىف كلذ تخرآ اک
 « ةاكرلا باتک » ىف ىراخبلل تمدقت ىلا ىه ةياورلا هذهو « خاص ىبأ نع هيبأ نع رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع
 لدام ىلع نیش هيف رانيد نب هللا دبعل نأ اک « نيخيش هيف دلاخ نأ ىلع امل قزوجلا ةقفاومو ةقلعملا ةياورلا تلدو
 ةريره ىبأ نع راسي نب ديعس نع رانید نب هللا دبع نع) رع نبا ىنعي (ءاقرو لاقو ) هلق « هدعب ىذلا قيلعتلا هيلع
 دنعف « امبخيش خيش ىف الإ ناملس ةياورل ةقفاوم ءاقرو ةياور نأ ديري (بيطلا الإ هللا ىلإ دعصي الو هلي ىنلا نع
 الإ ءاوس امهنأ هرهاظف نتلا ىف امأو « دنسلا ىف اذه راسي نب ديعس نع هنأ ءاقرو دنعو حاص ىنأ نع هنأ ناملس
 نب مشاه رضنلا بأ قيرط نم قولا ابلصو دقو مالو فلأ ريغب « بيط ه ءاقرو ةياور ىف هناف « بيطلا » هلوق ىف
 هلوقو «لبجلا لثم » ةقلعملا ةياورلا ىف هلوق ضوء « دحأ لثم » هرخآ ىف لاقو « بيطلا هدنع عقوف ءاقرو نع مساقلا
 بری د هلوقو « قبلا ةياور یهو ةانثم يغب اةفخم « اهلبقي » ىنئيمشكلا ةياور ىف عقو « ابلبقتي د ةقلعملا ةياورلا ىف
 مل ىنأ ةاكزلا ف تركذ دقو « ءاوس قابلاو قبلا ةياور ىهو < ابيحاصل ایر و لمتسلا ةياور ىف عقو « هبحاصل
 هللو « ةاكزلا باتك , ىف نتملا حرش مدقت دقو انه ىتباتك دنع كلذ دعب اهتدجو مث ةقلعملا هذه ءاقرو ةياور ىلع فقأ
 ناصت نأب بدالا ىوذ نم ترج دق ةداعلا ناف لوبقلا نسح هانعم ثيدحلا اذه ىف نيهلا ركذ یاطقلا لاق ءدحلا
 ةفص نم ىلاعت هللا ىلا فاضي ايف سيلو ةيزمو ردق اهل ىتلا ءايشالا اب رشابت منو ةئيندلا ءايشالا سم نع نيدلا
 ةفص ىه امل ةحراجلا اندنع ديلا سيلو « نيم هيدي اتلك د ىور دقو فءضلا ىف صقنلا لحن لامشلا نال لامش نب ديلا
 ضعب یضم دقو . ىهّتنا ةعامجاو ةئسلا لهأ بهذم اذهو ابفيكسن الو تءاج ام ىلع ابقلطن نحنف فيقوتلا اهب ءاج
 تمدقت دقو . بركلا ءاعد ىف سابع نبا ثيدح : كلاثلا ثيدحلا « ىديب تقلخ امل هل وق » باب ىف همالك هب بقتیام
 ىروثلا وهو نايفس نع « نيبجو نم هركذ ديعس ىبأ ثيدح : عبارلا ثيدحلا . هلبق ىذلا بابلا ىف هيلا ةراشإلا
 ةصيبق دنع عقو ىذلاو نمحرلا دبع هما « ةلمبلا نوكسو نونلا مضب وه معن ىبأ نباو قورسم نب ديعس وه هوبأو
 قازرلا دبع قيرط دروأ امنإو ةصيبق هيلع عباتي ل ؟ معن نأ نبا وأ معن وبأ وه له « كدشلا نم هيف ىراخبلا خيش
 ثيداحأ ىف یضم دقو « كلا نم قازرلا دبع ةياور ول ةصيبق ةياور ولعو الوزن عم ةصيبف ةياور بقع
 ىلا ثعب ه هلوقو « نتفلا باتك » ىف قوتسم ثيدحلا حرش ىضمو « مزجلاب نايفس نع ريثك نب دمع نع ءایبن الا
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 ىبأ نبا وهو ىلع تب هلوقب قازرلا دع ةياور ىف هنيبو « لوبجنلل ءانبلا « ىلع ثعب » هيف اذك « ةبيهذب كلي ىنلا

 ۳ دحأ مث ىلظنحلا سباح نب عرقالا نيب ابمسقف ١» هلوقو . « نيلاب د یمشکلا ةياور فو ( نيلا ىف وهو ) بلاط

 نب ةمقلع نيبو ىرازفلا ردب نبأ ءرنصم نونو ةلمبم ( ةنيبع نيبو ) ةروسكم ةمجعم نيشو ةفيفخ مچ « عشاج
 (ناهن ىنب دحأ م یئاطلا ليخلا ديز نيبو بالك ىنب دحأ مث ىرماعلا ) ةثلثم اهدعب ماللا فيفختو ةلمبملا مضي ةثالع

 « ةدحومبو نيتامب سباح نبا وف « عرقالا اماف و هموق سيئر منم لكو « ةفلؤألا نم اوناك ةعبرألا ءالؤهو

 موي ةمينغلا مق ىف ركذ هلو تارجحلا ةروس ريسفت ىف هبسن مدقت دقو « ةفيفخ فاقو ةلمبلا رسكب لاقع نبا

 « یابزرطا لاقو سيق ىف نصح نب ةنيبع لع اهيف هلع ناکو فدنخ سيئر مالسالا ردص ىف ناك درا لاق نينح

 نم ماكلا رخآ وهو مساوملا ىف محي ناكو هروعو هعرق عم جرعأ اطونس ناك ليقو رابقلا مرح نم لوأ وه

 « كوءريلاب دبشتساو حوتفلا دو ملسأ مث « ةيسوجلا ىف برعلا نم لخد نم ناك هنأ لاقيو مت یب

 ةنييع وهو «هيبأ دج ىلا بسنف ءردب نب ةئييع , امأو . ناج زوجلاب بيصأف نايثع ةفالخ ىلا شاع لب لبقو

 مالسإلا لوأ ىف سيق سيئر ناكو ةرازف نب ىدع نب ةباعث نب ناذول نب ورمع نب ردب نب ةفيذح نب نصح نبا

 ةحيلط عم دتراو .« عاطملا قحالا هالي ىنلا هاسو ماصتعالا لئاوأ ىف ركذ هل یضم دقو « كلام وبأ هتينكو

 سماع نب ةعيبد نب بالك نب رفعج نب صوحالا نب فوع نب ةثالع نبا وبف ةمقاع امأو « مالسالا ىلإ داع م

 كلذ ىف املو « نارخافتيو موف فرشلا ناعزانتي اناكو « ليفطلا نب صاع عم بالك ىنب سيئر ناكو « ةعصعص نیا

 لاق امإ « عبارلاو » ظفلب یزاغلا باتك نم نيلا ىلع هنع هللا یضر لع ثعب باب ىف ىضم دقو « ةريبش رابخأ

 ةمقلع دتراو « ءاطع هنم شک أ ىماع ناك نکسل « القاع املح ةمقلع ناكو « ليفطلا نب صاع لاق ام و ةثالع نب ةمقلع

 ديز امأو . ةيوبنلا ةايحلا ىف كرش ىلع ليفطلا نب رماع تامو « ناروع ربع ةفالخ ىف تامو داع مث دترا نم عم

 « اهب هتيانعل ليخلا ديز هل ليقو ةمجملا فيفختو ءارلا مضي اضر نب دبع نب بونم نب ديز نب لهلبم نبا وبف لیلا
 لدب ءارلاب ریا ديز طب ىنلا هاعو « اداوج اعاجت ابيطخ ارعاش ناکو ۰ هنم اليخ رثكأ برعلا ىف نكي م لاقیو

 ةفالخ ىف ىفوت لب لاقيو مب ىنلا ةايح ىف مالسإلا ىلع تام هناف « كلذ رثأ ربظ دقو < ريخلا نم هيف ناك امل ماللا

 « دنرا نم عم دتري ملف دسأ ىنب تاقدص ىلع ناكو « هلوط نم ىنمي نيطاطخلا نم ناک ديرد نبا لاق « رع

 فلأ ريغب ةمجعم داضب «تبضغتف ه یوا نع رذ ىنأ ةياور فو « ظيغلا نم رثك الل اذك ( شيرق تظيغتف ) هلوق

 شيرق تبضذف » ظفلب نایفس نع رخآ هجو نم داع ةصق ىف ىضم دقو « قسنلل اذكو بضذلا نم ةدحوم اهدعب

 روظت اذهب و < ءامسلا ىف نم نيمأ انأو ىنونمأت الأ , یزانلا ىف تلا ةياورلا ىف ) مهفلأتأ اإ ) هلوق « « راصنالاو

 هقرط ضعب ىف « نوکست » ةظفلل بابلا ىف ثيدحلا لاخدا ىف هتداع ىلع ىرج هنكل « ةجرتلل ثيدحلا اذه ةبسانم

 قببلا كح دقو « راضحتسالا ةرثك ىلع ثعبلاو نامذالا ذحش كلذب ديريو امل] ريشي بابلا كلذل ةيسانملا ىه

 مكتباصالو إل هلوقو  ضرألا ىف اوحيسف  هلوقک « ىلع » عضوم « ىف ه عضت برعلا : لاق ىعبضلا ركب ىنأ نع

 ثيدحلا . كلذب رابخالا تع اک ءامسلا قوف شرعلا ىلع ىأ < ءامسلا ىف نم إل هلوق كلذكف < لخنلا عوذج ىف

 هيأإ ةراشإلا تمدقت دقو ارصتخم هدروأ « اهل رقتسل ىرجت سمشلاو إل ىلاعت هلوق ىف رذ نآ ثيدح : سماخلا

 هيف سيلف سابع نبا ثيدح الإ اهل ةقباطم ةمجرتلا هذه ىف ثيداحالا عميمج رينملا نبا لاق « هلبق ىذلا بابلا ىف
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 ىذ ر هل وق نم إذآ ةيجلا تبثأ نم لوق نالطب ىلع هم هيل هنأ 2 هج نم ملع ءآ هللأو هتةباطمو 0 شرعأا بر » هلوق الإ

 ىلا ةبجلاو ماوس اهنأ اهلع قدص» ىلا 4 ا نأ فئصملا نيف ¢ ىلاعت هللا لإ فاضم قوفلا ولعلا نأ موف 4 جراعلا

 ¢ ةنکمالا هه تدل ¢ هريغو كلذ لبق هللا ناک دقو 4 ثد# بوبرم قولخم امهم لک شرع اهنأ مع قدصب

 . لعأ هللاو اف زيحتلاب هفصو لیح همدقو

 4 ةرظ ان ام ر ی او هوجو إل ىلاعت 4 سل لوت بيس - 4

VEEواج انک» لاف ريرج نع میرود وا ”رلاخ انثدح ور اشو —  

 هتیژر ىف نوماضتال رمقلا اذه نور اكبر نرتس کسنا : لاق ردبلا ةليل رمقلا ىلإ رظن ذإ هم یبلا دنع

 « اولمفأف نينا بورغ لبق ةالصو سمشلا عولط لبق ةالص ىلع اوبلغت ل نإ تمطتسا ناف

 س ليعاعإ نع باش .E یوب ریل فسوب نا _ اتثدح یس وم نب فس و شی سس 99

 « انايع کیر نؤرتس کتا : : ال ینلا لات م لاق ا دبع نب ريرح نع 3 یی نب سيق نع دلاخ یی

 نب سیق نع رشب ف نم | و انثدح شا دبع نب ذب 7 — 4

 اي ةمايقلا موي کبد نورا نا: ل لاتف رذدبلا ةليا هع ملا لوسر . انیلع جرخ : لاق ريرج انثدح » مزاح یآ

 ) هتي ور ف نوماضنال اذه نور

VEYیا ديزي نب ءاطع نع ٍباهش نبا نع دو مهار را انث دح هللا ربع نب زب يزعلا دع ا —  

 نوراضت له : لَنا ”لوسر لاقف ؟ ةمايقلا ویا -ىر له هللا "لوسر ای اولاق س انلا نأ شا هع )

 لوسراي ال اولاث؟ تا اهتود "سیل سمشلا ف ا لهف لاق ¢ هللا "لوسر ای اولا 1 ردبلا ۳۹ رمقلا ف

 دبعي ناک نم عبتيف "همبتیلف ايش دبعي ناك ن م لوقيف « ةمايقلا موي سانلا 2 مچ ل هز ورت ; i لاق « ونا

 هذه قبتو ؛ "تيغ الا ”تيغاوطلا 3 ناک نم عبتيو ؛ رمقلا "ملا دیعب ناک نم عتب و « سمش)ا سمشلا

 یتح انناکم اذه نولوقيف « ب ر انأ لوقيف 2 مهیتأیف معاد "فلش ( اهوةفانم ۳ اهوعئاش | مق الا

 سر نأ نولوقیف « ران لوقف وفرع ىلا هتروص ىف 4 مهيتأيف « هانفرع را ا
3 

 الإ دئموي مکتب الو ۰ اه ی نم ]وأ ذاا نوكأف« 7 م ی 55 نیر طا رسلا ,e هن وعيتيف

 ؟ نادعسلا ماد له« نادعسلا وش 'بيلالك منهج قو« اس مل ملس ا : ٍذئموي لسرلا ی وعدو با
 سانلا فطخت هللا الإ امتع رق مال هنأ ريغ « نادئسلا كوش لثم اهنإف لاق « هللا لوسر اي معن اولاق ۱ 4 نيل“ انو ۰ 2 3 5 ىلإ < 3
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 نيب ءاضقلا نم هلا غرف اذإ ىتح ىلجتي 9 هوه را ىكاملا وأ لورا مبنمو « هلسب ی تب ول مف ملاعب

 لاب كر شيال ناك نم رالا نم اوجرخي نا ةكاللا رم رانلا له نم دارأ نم مت رب حرخب نأ دارو « دابعلا

 مذآ نبا رانلا لك أت« دوجسلا رثأب رانلا ىف مهتوفرعيف لا الإ هلإ ال نأ دیشب نم هجري نأ هلا دارأ نم نیش

 مهیلع بصیفاوشحتما دق رانلا نم نوجرخيف « دوجسلا أ لكأت نأ رانلا ىلع هلل مرح « روجلا ال

 لجر قبيو« ردابملا نيب ءاضقلا نم هللا خرفب مث « ليلا ليم ىف قبلا تينت اك « تحت نو ايلا هام

 یّبشق دق هناف «رانلا نع ىهجو فرصا بد ىأ لوقيف « ةنجلا الوخد رانلا لهأ رخآ وه رانلا ىلع هبجوب لبقم

 ىنلأسأ نأ كاذ يطأ JE E U ور نا اف را اهر مارو

 رانلا نع هبجو + ةكرشلا ءاشام قیئاومو دومع نم هبر ىطعيو هربغ كاسا ال كت رعو ال : لوتیف « هريغ

 هللا لوقیف « ةنجلا باب ىلا ینمدق بر ی لوقی مث « تكسي نأ هللا ءاشام تكس اهآرو ةنجلا ىلع لبفأ اذإف

 رد ام ًمذآ نا اي كليو ءادبأ تا یذلا ريغ ىناأست ال نأ كّیئاومو كل دوبع تیطعا دق تساآ هل

 2 رعو ال : : لوقیف « هربغ لس نأ كلذ تیطعأ نأ تدع له ل وقي ی ب ها وعدبو ؛ "بر یآ : لوتیف

 هل بقا ةا باب لإ ماقاذف « قلا باب ی همدقیف قیثاومو دوره نم ءاشام یلسیو « هریغ كاأل

 « ةنجلا ىنلْغدأ كَ "یآ :ل وب م de نا هلا هاش ام تگسیف « رورسلاو ةربخلا نم اهمفام ىأرف ةنجلا

 ا نبا اب كليو : لوقیف « تیطعأ ام ف لاسنال نآ كتيئاومو هل ورع تیطعآ دق تسلآ اللا لوقیف

 لاق هنم كمض اذإف « هنم هللا كاّدضی ىس وعدي لای الف كلغ قشأ نوک | ال بر ىأ لاقيف « كرّدغأ ام

INSیحاذکو اذک : لوق « هک ذیل هنا "نأ و ینقو هر لأسف  

 هعم هلثمو كل كلذ هللا لاق « ىنامألا هب تمطقا

 ثدح اذإ یتح ايش هثيدح نم هيلع د ریال ةربره ىبأ عم یردلن رديعس وب أو ديزي نب هاطع لاق ۳۸

 ؟ ةريره اباي هعم هلاثمأ ةرشعو : ىردخلا ديعس وبأ لاق هعم هلثمو كل'كاذ لاق ىلاءتو كرابت لا نأ ةربره وبأ

 نم تظفح یا هما : یردشا دیعس وبآ لاث « و كلذ هلوق ال تظفحام و يره وبآ لاق

 لا الوخد ةنلا له 2۲ لجرا كاذف ةريره وبآ لاق « هلاثمأ ةرّشعو كل كلذ هلوف هب هللا لوسر

 دیز نع لاله ىبأ نب ديعس ن 0 ديزي نب دلاخ نع دعس نب ”ثيللا انثدح 1 نب یحم شم بس ۹

 ين نوراضتله : لاق ۱ ةمايقلا مو 38 ر ئر له ۾ ا كونراب الو : لاق اق یردلا لرعیم یا ن £ راس نب ۶ ءاطع نع
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 ىف نوراضت اک الا ذئموي مكب رةیژر یانوراض ال ككإف : لاق ءال انلق ؟ "رعت تناكاذإ رمقلاو سمشلا ةيؤر

 0 د بيلا لا باعا 2 بهذيف نودبع اوناکام ىلا موق "لک بهذي دانم ىداني : لاق مث «امیتیور

 رجاف رب ندر 5 يعي ناک نم قبب ىح ٠ مهنا عم : ۸ لک نا مجاثوأ عم ناثوألا باعأو

 ؟ نو دعت متنك ام م دوبل ليف « تارت جک ضرع م« فأي 1 ياك لقا 7 تار

 37 « هللا نبا ی دن انك نرو ؟ نود م ۳1 0 رج ف نلقي اورد

 قبي ىح نوطقاستيف اوب رشا لاقيف ه انس نأ دير نوقف نوني داق و الو ةبحاص هل ن نكي | میذک

 كام جی نو مانقراف نواوتف سانا بعذدقو میام مف كف ها نم لأ دبعي ناک نم

 ىف ٌرابجلا مها ؛ لاق . انیر را إو نودبعي اوناک اع موق "لک قحليل : ىداني اي دانم انعم انإو « مويلا

 لوقیف ءاينألا الإ هملکی الف « انب ر تن أ نولوقيف ميرانأ : لوقيف «ةرم "لر ابهر یا هتروص ريغ ةروص

 نمت م قید « نمؤم لک هل "دحسیف « هقاس نع فنك. قالا نولوقيف ؟ هن وفرعت ةيآ یو منيب له

 انلق 7 مس یربظ نيب | لتخیف رسم اب ۇب مل ادا اق هارپظ ٠ دوف دحسي ایک بهذيف ةممسو ءاير ل

 ا کوش اط هل هکسو بیلالکو فلا هيلع 2 رم مسد لاق؟ رنا امو فا لوسر اب

 ج انف باك لاو لا ديواجأكو جراکو تراک فرط الع نیل« ناسا لقي دحتبر نوکت

 "نیبت دق قلا ى ةدشانم یل ۳ ما o مارخآ رک یخ مجدا ىف "سودکمو شو دم جانو

 انعم نواصي اون اک ن يذلا انناوخإ انبر نولوقي مه اوغإ ین ون دق مهنأ ار اذاو « راجل موي نمؤلا نم کل

  هوجرخأف ناعإ نمر رانيد لاقثم هبلق ىف متدجو نف اوبهذا : ىلاعت هللا لوقيف « انعم نواسیو انعم نوموصیو

 نم نوجرخيف هيقاس رفاصن أ ىلاو همدق ىلا رانلا ىف باغ دق مهضعبو مهن از م

 3 ا شب نوجرغیفهوجرخأف راندا فمت لاف ین جز فومن : لوقیف « نودوعب مث اوفرك

 وب ا نم e نم ةرذ لاقثم ةبلق ىف م دحو "نيف اوبهذا لوقيف « نودوعي

 نويبنلا ب شی ( اهفعاضب چ 7 'نإو« هر لات ظیال فا نب: اوءرق اف ینوق دصت ل ناف . دیعس

 ن" وقايف اوشحت ما لق ماوقأ 7 جرخیف رانلا نم "ضبتیف یتعافش تيقب الا لوقيف « نونمولاو ةکاللاو

 بناج ىلإ اهومتيأر دق ليلا ليج ىف ةبحلا تبنت منت اك هیتفاح ىف نوتبنیف ةايحلا هام هل لاقي لا واوفأي رهن ىف

 نوج”رخيف ضيبأ ناكل اغلا ىلإ اهنم ناك امو « “رضا ناكاهنم سمشلا ىلإ ناك اف ةرحشلا بناج ىلإو ةرخلا
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 ةنجلا مهلخدأ د نجرا هاتتع ءالوه نجلا لهأ لری ةنحلا نولغدیف اولا مهباقر ىف لعحیف ولولا مهنأك

 1 مو ميأرام SS هولع لوق

2 

 یبنا نأ a 421 ىضر سن ا نع ةداتق | و فک نب مم ان دح لو ج کی لاقو - ۰

 اا نم ان رف انبر لآ انعفشتسا ول نولوقیف كلذب اوم اا م نونمؤلا سیم لاق تبكي

 كلعو « هتکنالم كل دحسأو « هتنج كنكسأو هديب لا كتلخ 6 ساشلا و 1 مدآ تنا نولوتن مدا نوتأسيف

 هَتليطَح رکذیو : لاق « کان تسل لوقيف : لاق « اذه انناکم نم انحم رب یتح كبر دنعانل 'مفشنل « میش لك امسأ

 . ضرألا لهأ ىلإ ىلاعت هللا هنمب ین لو احون اولا نكسلو ءاهنع ى دقو ةرجشلا نم هلك أ باصأ ىتلا

 هاربا اوت نکو «ع ديغب نر ناسا ىلا هل ذي کانه تسل لوقیف « احون نواف

 نکو نت ذکتبذکت ات رکذیو اھ تل ى: لوقیف «" ميه انا واد : لاق ع ٠ نمرلا ليلخ

 رک یو « کنه تشل نالوا ىسوم نوتأیف لاق « 2 هوو "هکو ۷ ااا ای یو اوت

 ف نوتأیف : لاق « هتلکو هلا حورو ؛ هلوسرو هللا اا نکلو ؛ س ةنلا هلتق باصأ ىتلا ةتئيطخ

 نذأتسأف ینوتایف « رخت امو هبنذ نمر مدقت ام هل هللا رفغ ادبع یم ادم اوتتآ نكلو « 0 كمل لوك

 دمع "مفرا لوقيف « ىنعدي نأ هللا ءاشام ىنعديف « ادجاس ”تمقو هتيأر اذاف « هيلع یل ٌنَدؤيف « هراد ىف یر ىلع

 ی دعت « هینملعت دیمحو لاك 5 ر لع یئأف یمأر مف راف : لاق ء طم لسو« منش (عفشاو « مسی لقو

 مث « ةنجلا مهلخدأو « رانلا نم مهج رخأف جرخأت . لوقي ًاضيأ هتعسو: ”ةداتق لاق . ةنجلا مهلخداف جرخاف اح

 مث «ىتعدي نأ هللا ءاشام یعدیف «ًادجاس تعقو هتیأر اذإف « هيلع یل نذویف هراد ىف یر ىلع نذأتسأت دوعأ
Ii, 0 2 0 عا ريم 

 دیمشو هان ىلر ىلع ی « ىمار مف راف : : لاق ¢ E لسو د دف ¢ و لو رر عفرا لوقي

 نم مهجرخأف حر لوقي هتععسو : ةداتق لاق « نجلا مهلخداف حرا دف منشأ ¢: لاق يلع

 ام ىنعديف داش: تعفو هتيأر اذإف « هيلع ىل نذؤيف هراد ىف و در ىلع نذأ اتسأف ةئلاثلا دوعأ 3 “ ةنملا مهلخدأو رانلا

 ىنثأف « يعاد فرق : لاق « هطعت لسو « مف ا عفشاو « عمسي لقو دمع مف را : لوقي مث « ىنعدي نأ هللا ءاش

 لوقي هتم دقو : ةد ةةداتق لاق . ةنجلا مهلخدأف 6 جرخاف u مفشأ مد : 1 .El ديمحتو ءاننب یبر ىلع

 ۳ هو ۰ ۶ 2 ۶

 « دواخلا هيلع بجو ىأ « نارقلا هسبح نم الإ رانلا ىف قبيام ىتح ةئجلا مملشدأو « رانلا نم مهج رخأف جرخأف

 « لر کین هدعو یذلا دومحما ماقلل اذهو : لاق « 4 | دوج اماقم كب ر كثعبي نأ یع) : ةيآلا الت مث
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 : لاق باش نبا نع ايام نع ىبأ انثدح یع ىنثدح 0 نيد بع نم -

 یتحاوربصآ : مهل لاقو ةب ىف معمل ر راصنألا ىلإ لسرآ يي هلا لوسر ف كلام ۳ سنا ینثدح»

 » ا لعيد هوسرو هللا اوت

 نا نع ساواط نع لوحالا نامل نع خرج نبأ ن 0 انثدح د نب تبا نرم - ۲

 میت تنا سا ال انب د ملا : لاق لیلا "نمر دهن اذإ كَم ةئنلا ناک» : لاق امنع هلا ىضر سابع
 تاومسلا رون تنآ «دجلا كلو نيف نو لا ووك اولا دب بر تنأ « دجلا كلو ٍِض ةرالاو تاومسلا

 8 ااو نع ةنحلاو « ىلا كؤانلو « گول كادعوو . وحلا ”كلوقو قلا تنأ « "نوف نمو ضدألاو

 ىل رغغاف تکاح كبو . تعصاخ كيلإو « تلكوت كيلعو « تنمآ كبو ؛ ؛تاسآ كل ما ا

 « تنأ الإ هلإ ال ینم هب رعأ تنأ امو تنلعأو « تورسأو 00 امو تمدق ام

 لك ىلع مئاقلا ”مويقلا : دهاجم لاقو « مايق : سواط نع ريبزلا وبأو « دعس نب سيق لاق « هللا دبع وبأ لاق

 حم هالکو مايقلا رمح أرقو «

 ىدع نع ةمتيخ نع شمعألا ىثدح فاما را یخ نمو شو وع

 الو نا هتبیو هتی "سیل هبر هملکیس الا د_حأ نم منمام ا هللا لوسر لاق » : لاق متاح نبا

 « هبجحمب باحح

 هللا دبع نب ركب ىبأ نع نارع ٠ ىلأ نع دمصلا دبع نب ۳ نا دع نب عام -- ۵4
 امو امهنين ١ بهذ نم ناتنجو « اممف امو انوا ةضف نم. ناتنج : لاق هنالك یبلا نع » هيبأ نع سيق نبا

 » ندع رنج ىف هبجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ مجد لا او رظنی نأ نيبو موقلا نيب امو « امف

 نع» لئاو ىبأ نع دشار یہا نب عماجو نيعأ نب كلما دبع انادح "نایفس انثدح ةىديفلا انش ٥

 هيلع وهو هلا ی ر ةبذاك نيميب سم *یرمآ لا نم و نأ“ ل وسر لاق : لاق هنع هلا ىضر نا دبع

 نورتشي نيذلا نإ ) : هركذ_ "لج هلل 57 ”قادصم وی هلل لوسد ارق م : 4 : هللا دبع لاق « نابضغ

 بالا ( هللا مهملكي الو « ةرخالا ىف مل قالخ ال كيئلوأ اليلق انن مهن ”ابأو هللا دهعب

 2 ىنل | نع ةريره ىبأ نع » لياص ىبأ نع ورم نع نایفس انثدح دم نب هللا دبع نام -- ۰

 ىطعأ ام رثك أ اهب ىطعأ دقل ةملس ىلع فلح لجر : مهملإ رظنپ الو « ةمايقلا موب هللا مهماكي ال ةثالث : لاق

 ىرابلا حق ۰۱۷ ۰6 = م
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 ءام لضف منم "لجرو « لسم ءیرمآ لام ا مطتفيل رصعلا دعب ةبذاک نیم ىلع فاح لجرو ؛ بذاك وهو

 « كادي لمعت ل ام لضف تعنم اك« ىلضف كقتما مويلا : ةمايقلا موي هلا لوقيف

 فأن رع ةركب ىبأ نا نع دمت نع بويأ ا د بهر دبع اس قالا نب دک اموت

 رشعانثا ةنسلا « ضرالاو تاومسلا نی موي هتئيهك رادتسا دق نام زا : لق و "ینلا نع » ةركب 7

e 8 00نابعشو یدام نيب یذلا رضم بح رو مرا واتس اذو ةدمَقل وذ : تایلاوتم ا : 

 « لب انلق : ةجحلا اذ سيلأ : لاق « هما ريغب هیمسیس هنأ اننظ ىتح تکسف عا هلوسرو هللا : انلق ؟ اذه رش ةىأ

 . لپ انلق ؟ ربا سيلأ لاق « هما ريغب هیمسیس هنأ اًننظ ىتح تكسف « رعأ هلوسرو هللا اناق ؟ اذه دل أ لاق

 ؟ رحنلا موي سيلأ لاق ءهمسا رینب هيمسيس هنأ اظ ىتح تک « لعأ هلوسرو هللا : انلق ؟ اذه موي یف : لاق

 اعلا هجرت مارح < کیلع - مضار او 1۳09 .E ناو : لاق « لی انلق

 ب رضی یی رج دن عام مكلأسف م كر نوالعم ىف ءاذه 5 دلب ىف

Kin,ضعب نم 4 وأ" نوکی نأ ها نم شپ للف تاقا دهاشلا میل الآ شیب باقر  

 « هعم نم

 تغلب له ال« تفنب له ال : لاق مث , يلي بلا قدص لاق مرک ذ اذإ دم ناکف

 دتس نب ديع هجرخأ ام لإ ريشأ هنأك ( ةرظان امر ىلإ رضا دمو هوج و لاهم لوف اب ابرق

 یندآ نإ لاق ألي ىنلا نع رمع نبا نعد ةتخاف ىلأ نب ريوث قيرط نم م احلا هحمصو مثريغو ىربطلاو ىذمرتلاو

 «نيترم موي لك ىف لجو زع هبر هجو ىف رظنب نمل ةلزنم مهلضفأ نإو «ةنس فلأ هکدلم ىف رظني نمل زنم ةنجلا لهأ

 « هللا هجو ىف موي لک رظنت لاق 6 ةرظان اهر ىلإ  ءافصلاو ضايبلاب لاق 6 ةرضان ذئموب هوجو ) الت مث : لاق

 : هظفلو ليئارسإ نع هبابش نع دبع هجرخأو « ريوث نع ليئارسإ نع مادقملا نإ بعصم قيرط نم ىربطلا هظفل
 هجو ىلا رظني نم ىلاعت هللا ىلع ممرك أو « ةنس فلأ ةريسم هررسو هميعنو همدخو هجاوزأو هنانج ىلإ رظ ظب د نم

 هاورو « اعوفرم ليئارس | نع دحاو ريغ هاور « بیرغ لاقو « دبع نع ىذمرتلا هج رخآ اذكو < ةيشعو ةودغ

 ‹ اضيأ افوقوم رمع نبا نع دهاجب نع روث نع ىروثلا هاورو 3 افوقوم رمع نبا نع ريوث نع رحبأ نب كلملا دبع

 ليئارسا نع قرط ةعبرأ نم هيودرم نبا هجرخأ : تلق . ةنعنعلاب ىروثلا ريغ ادهاجب هيف ركذ ادحأ لعن الو : لاق

 مل ريوث هحيرخت دعب مك احلا لاقو « اعوفرم ريوثث نع رحيأ نب كاملا دبع قيرط نمو « رع نبأ تعم ه لاق ریو نع
 فعضلا : ىدع نبا لاقو « هفیعضت ىلع اوقبطأ لب « هقيثوتب حرص ادحأ لعأ ال : تاق . میشتلا الإ هيلع مقنب

SC RLبرقأ ام : دايز یبا نب ديزيو ماس نو  

 ديزي ىلا حيمص دنسب جرخأو « ربع نبأ ثيدح رج اف وقوم ءابيصلا ىنأ قيرط نم ىربطلا جرخأو « ضءب نم مهضعب
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 . نسحلا نع كرابم نع مدآ نع ىراخبلا نع جرغآو « اظن امر ىلا رظنت و لاق 3 هذه ىف ةمركع نع يردنلا

 : ةمركع نع هيبأ نع نابأ نب محلا نب مهاربا نع ديمح نب دبع جرخأو « رظنت نأ اه قحو يقتلاخلا ىلا رظنت , لاق

 : لاق مع  ةنجلا ىف ىنعي  انايع ميركلا هبر هجو ىلا رظنلا نم هنيع ىف روثلا نم هدبع هللا ىطعأ اذام اورظنا

 رظني نأ لغ ردق ام انت نوعس اردو هاو شا نل نع فشک مث دبع ینیع ىف قالا عيمج رون لعج ول

 4 شرملا روت نم ارج نیعبس نم هج یسرکلا نوو « یسرکلا رو نهأزج نايس نم ءزج سشلا رونو ايلا

assنم ةمركع نع ديمح نب دبع جرخأ دقو « فعض هيف مهارباو . رثسلا رون نم أزج نیعیس نم هر  

 رظنت ةرظان : دهاج نع حيمص دنسب جرخأو « ةئجلا لهأ ريغ ىلع لملاب حلا نكميو « ةيؤرلا راكنإ رخآ هجو

 نسل نع هان رک ذ ام باوصل اب یدنع لوالا لاف یالتخالا یرطلا دروآو « هو خاص ىأ نعو « باوثلا

 دهاجب نع لقن ىذلا در ىف ربا دبع نبا خلابو « ةحيحصلا ثيداحألا هتقفاوا ةيؤرلا توش وهو ةمركعو ىرصبلا

 مالسالا نع ليربج لاؤس ثيدح ىف هلوقب اضيأ اوكسمتو ةلزتعملا ضعب هب كس دقو <« ذوذش وه لاقو

 ةراشا هيف مهضعب لاق « كارب هنإف هارت نكست مل ناف « هارت كنأك هللا دبعت نأ , هيفو « ناسحإلاو ناعالاو

 زاوج ىلا ةراشإ هيف نا لئاق لاق ولف« ام ةصاخ ةدارعلا نال ايندلا ىف هتيؤر هيف ىلا نأب بقعتو « ةيؤرلا ءافتنا ىلا

 ١ رافكلا نأ ىلع اليلد خلا ىف نأ ةرصبلا لهأ نم ةيملاسلاك نيملكتتملا نم ةفئاط تمعزو « دعبأ ال ةرخالا ىف ةيؤرلا

 ديعس یی ثيدحي اوجتحاو « ضعب نود ضعب هاري مهضعب لاقو  باطخلاو ءاقلا مومع نم ةمايقلا ىف هللا نورب
 ال هنوريف نوقفانملا مهفو « نونمولا قبيو « نودرت الأ م ليق اذا رانلا ف نوطقاسب رافکسلا نأ هيف ءاج ثيح

 مر نع مهنا إل هلوق نع اوباجأو « نيقفانملا رون أفطي مث ر مث هرون منم ناسنإ لك ىطعيو « هنوءبتيو رسا بصني

 لدف ( محجلا ولاصل مهنإ مث إل ةيألا هذه دمب ناف ؛ دودرم جاجتحا وهو ةنجلا لوخد دعب هنأ <  نوبرجح ذئموي

 ىلجتي هنوك نم مزي الو « رونلا ءافطإ دنع عقب بجحلا نأب مهضعب باجأو « كلذ لبق عفو بجحلا نأ ىلع

 نيقفانملا نود هتيؤرب نينمؤملا ىلع معنیف < ee لعآ هنال ةيؤرلا مهمعت نأ موف هسفن لخدأ نم مهعم نمو نيئمؤملل

 . داضلاب لوألا : « ةرضان » ظفل نأ ةيالا نم ليلدلا هجو قول لاق ىلاعت هللا دنع ملعلاو « دوجسلا نم ميعنمي اك

 ةعبرأ برعلا مالك ىف لمتحي ةلاشملا ةمجعملا ءاظلاب « ةرظان » ظفلو « رورسلا ینعع ةرضنلا نم ةطقاسلا ةمجملا

 | ىلاعت هلوقك راظتنالا رظنو ( تقلخ فيك لبالا ىلا نورظني الفا إل ىلاعت هل وقک رابتعالا و ركسفتلا رظن : ءايشأ

 هل وقك ةيؤرلا رظنو ( مهلا هللا رظني ال ) ىلاعت هل وةك ةمحرلاو فطعتلا رظنو  ةدحاو ةحيص الإ نورظني ام إل

 تسيل ةرخالا نالف لوألا امأ < 17 ريغ لوألا ةثالثلاو < © توم ا نم هيلع ىشغملا رظن كيلا نورظني إل ىلاعت

 لهأو <« ةراشبلاو نانتمالا جرخم تجرخ ةيآلاو « اريدكتو اصيخنت راظتنالا ىف نالف ىناثلا امأو « لالدتسا رادب

 . قبي ملف « هقلاخ ىلع فطعتيال قولخلا نال زوجي الف ثلاثلا امأو « هب اوتأ مه رظخ امهم هتل أش نورظنی ال ةنجلا

 هنالو « هجولا ىف نيتللا نيديعلا رظن ىلإ فرصنا هجولا عم ركذ اذإ را نأ كلذ لا مضناو « ةيؤرلا رظن الإ

 معز نم لوق عفدنا ةيئار ىنعمب انه « ةرظان » نأ تبث اذإو ( كيلا نورظني ر لاعت لک ىلإب ىدعتب ىذلا وه

 ىرخالا ةيالا موبفمب « نینمولا ىح ىف ه ةيآلا قوطنم ديأو ريدقتلا مدع لصالا نال ار باوث ىلا ةرظان ىنعملا نأ

 نينمؤملل لص ةيؤرلا نأ ىلإ ةراشإ نيتيألا ىف ةمايقلاب اهديقو « نوبوجح ذئموي مهر نع مأ « نيرفاكلا قح یف د



 ديحوتلا باتك ۷ ۳۱

 زیزعلا دبع نب نسحلا نع هرات ىف جارسلا سابملا وبأ جرخآ دقو . اوم اصخلم ىهتنا ایندلا نود ةرخالا ىف

 هللا دبع ابأ اي هل ليقو سنآ نب كلام تعم « لوقي ةلس یآ نب ور تمس « یراخبلا خویش نم وهو ىورجلا

 مجد نع من الك إل ىلاعت هلوق نع مه نيأف اوبذك لاقف « هباوث ىلإ موق لوقي ( ةرظان ایر ىلإ إل ىلاعت هللا لوق
 قلاخلا تافصف الإو لزنتلا ليبس ىلع اذهو « ىر نأ حصي دوجوم لك نأ رظنلا ثيح نمو ( نوبوجح ذئموی

 كلذ عنمو « مريغ نود نامالا لهال ةرخالا ىف كلذ عوقوب ةأاط عمسلا ةلدأو « نيقولخلا تافص ىلع ساقت ال
 ةيناف ايندلا لهأ راصبأ نأ ةرخالاو ايندلا نيب قرفلا نم هورك ذ امو مقلي انيبن ىف فاتخا هنأ الإ ايندلا ىف

 نم ةلزتمملا روهمج عنفو « هل هعوقو تبث نم كلذ صیصخت عامي ال نكلو « ديج ةيقاب ةرخالا ىف مثراصبأو
 ءار وف « هدابع ىر هنأ ىلع اوقفتاو « ةبجلا نع هزنم هللاو ةبج ىف نوكي نأ ىثرملا طرش نم نأب نيكسمتم ةيؤرلا

 نم هريغ ىف اک نيعلا ةيؤرب ىلاعت هللاب معلا ىئارلل لصحم : موق لاقف اهانعم ىف ةيؤرلا تبثأ نم فلتخاو « ةبج نم ال

 صأ كلذو « ةيفيكلاو ةبجلا نع هزنم هنأ الإ ءرمقلا نورت اک » بابلا ثيدح ىف هلوق قفو ىلع رهو « تايئرملا

 هتاذ ىلا ابتبسن ناسنإلا ىف ةلاح لوصح اهنأب مرضعب اع ربعو معلا ةيؤرلاب دارملا نإ : موضعب لاقو ىلعلا ىلع أَو
 لعلا نم حضوأو متأ هنأ الإ « «لعو فشك عون هلل نمؤملا ةيؤر مهضعب لاقو « تايئرملا ىلا راصبإلا ةبسن ةصوصخلا

 معلا تال ضعب نود ضعبل صاصتخا ال ذئنيح هنأب لوألا بقعتو « لوألا نم باوصلا ىلا برقأ اذهو
 تاق ناف « هتيلع ىأ ابقف اديز تيأر : لوقت نيلوعفمل یدعتت ملعلا ىنعب ةيؤرلا نأب نيتلا نبا هبقعتو « توافتي ال

 نارتقا نال  اناع یر نورنس مكن] ربخلا ىف هلوق اقيقحت هديزيو « رصبلا ةيؤر الإ هنم موفي مل اقلطنم اديز تيأر

 هللا ةیژر زاوج ىلإ ةمالا روبمجو ةنسلا لهأ بهذ لاطب نبا لاقو « معلا ىنعمب نوكس نأ لمتحي ال نايعلاب ةيؤرلا

 الاحو ادم یئرلا نوک بجوت ةيؤرلا نأب اوكسمتو « ةثجرلا ضعبو ةلرتعملاو جراوخلا عنمو ةرخآلا ىف
 اوكسمت امو لاق مث مدقت ام وحن ركذ مث « لب ىدعتي ال هنال أطخ وهو ةرظتنمب « ةرظان , هلوق اولوأو « ناكم ىف

 قاعت ناك اذاف مولعملاب هقلعت ىف للعلا ةلزنمب ینرلاب اهقلعت ىف ةيؤرلاو « دوجوم ىلاعت هللا نأ ىلع ةلدآلا مايقل دساف هب
 نول لاعت هلوقبو ( راصب لا کرد ال لاعت هلوقب اوقلعت و لاق . یرلا كلذکف هثودح بجوي ال مولعلاب معلا

 كاردالا فن نأبو « نیتیالا ليلد نيب 3 ايندلا ىف راصبالا كردت ال هنأ لوألا نع باوجلاو € ىنارت نل إل

 ءاضيأ عج ايندلا ىف ىفارت نل دارملا ىفاثلا نعو « هتقیقحم ةطاح) ريغ نم ءیشاا ةيؤر ناكمإل وا ین مزلتسی 1
 نم لوبقلاب نوملسملا اهاقلت دقو « ةيآلا نفو ىلع ةتباثلا ثرداحألا نم ءاج ام عم هتلاحإ ىضتقي ال ءىثلا ىنن نالو

 اطورش ةيؤرلا ىف ةافنلا طرتشا ىطرقلا لاقو « فاسلا فلاخو ةيؤرلا ر نأ نم ثدح ىتح نيعباتلاو ةباحصلا ندل

 ةنسلا لهأو « عضو م ۸ ظبخ ىف او دعبلاک عناولا لاوزو ةعشالا لاصتاو ةلباقملاو ةصوصخا ةينبلاك ةيلقع

 اب نرتقتو یثراا ىريف یئارلل ىلاعت هللا هقلخم كاردإ ةيؤرلا نأو ۰ قرملا دوج و یوس كلذ نم أيش نوطرتشب ال
 رد : : لوألا ثيدحلا . اًثيدح رشع ا بابلا یف فلؤملا رک ذ مث مث . ىلاعت هللا دنع ملعلاو امهدبت زوج لاوحأ

 لمتساا نع رذ ىنأ ةياور نم ةخسن ىف اذك ( شه وأ دلاخ ) هلوق ٠ هجوأ ةمالث نم ارصتخمو الوطم هركذ ريرج

 مزاح ىنأ نبا وه ( سيق نع ) هلوق « دلاخ ىنأ نبا وه (ليعمسا نع) هلوق « نيقابل اذكو واولاب ىرخأ قو كشلاب

 يسع“ ه ةروك ذلا ناورم ةياور ىف ( ريرج نع) هلوق « اهل] راشلا ليعمسا نع ةيواعم نب ناورم ةياور ىف بسنو



YY ۷۱-۷۹۱ ثيدحلا 

 ( رب ىنلا دنع اسولج انک ) هلوق ۰ « ریرج انثدح » سيق نع بابلا ىف نایب ةياور ىفو « هلا دبع نب ريرج

 ةياور ىف ( ردبلا ةليل ) هلوق « « مب هلا لوسر عم ةليل اسولج انك » ق ةروس ريسفت ىف ليعمسا نع ريرج ةياور ىف

 عمو « لاقف ردبلا ةليل مب هللا لوسر انيلع جرخ » ةروك ذلا نايب ةياور ىف عقوو « ةرشع عبرأ ةليل » قحسا

 ناو نيم نب هللا ديع ةياور ىف ( مكبر نورتس منا ) هلوق « هدنع !وسلج نأ دعب هنم ردص ي لوقلا نأب ام 9

 نورتس كنإ ه بابش ىلأ ةياور قو «هنورتف ميد ىلع نوضرعتس مكنإ »سم دنع ليعامسا نع عيكوو ةماسأ

 انيلع جرخ ه هلوأ ىف ىلمتدملا ةياور ىف عقوو رثك لل ثيدحلا نم ردقلا اذه ىلع باش وبأ رصتقا اذكه « انابع بد

  قیرط نمو « رثكألاك بارش ىلأ نع ماشه نب فلخ قيرط نم ليعامسإلا هجرخأو «لاقف ردبلا ةليل ملل هللا لوسر

 « نونلاو ةلمبملا ءاحلاب طاتحلا عفان نب هير دبع اذه « بارش ىأ » مساو « الوطم بابش ىنأ نع ىدلبلا دايز نب دم

 ليعامسا نع بابش وبأ درفت ىرطلا لاق « ةيناتحتلاو ةمجعملا ءاخلاب اطایخ ناك فسوي نب مصاع هنع یوارلا مساو

 قورافلا هباتك ف یورما مالسالا خيش رک ذو . ىهتنا نيملسملا تا نم نقتم ظفاح وهو انامع هلوقب دلاخ ىأ نبا

 ليعامسا نع «اسفن نيتس نم رشكأ» ةياور نم هقاسو ظفالا اذ ليعامسا نع اضيأ هاور ةسنأ نأ نب ديز نأ

 باب ىف اهنایب مدقت یرخآ تاباور هيفو رنک الل ملا فيفختو هلوأ مضي ( نوماضت ال) هلوق . . لوالک دحاو ظفاب

 لوقي یکولعصلا دم نب لبس بيطلا ابأ مامإلا ا تعم“ قتلا لاقو « قاقرلا باتك , نم منبج رسج طارصلا

 ىلإ ضع مط الو ةبج ىف هتيؤرل نوعمت# ال هانعم ديدشتلاو مضلاب « هللؤر ىف نوماضت ال , هلوق ىف هئالمإ ىف

 هانعمو ؛ مضلا نم فیفختلاب و ةبج ىف عاتجاب هتيؤر ىف نوماضتت ال لصالاو كلذك ءاتلا حنفي هانعمو ۰ ضعي

 رمقلا ةيؤرب هييشتلاو ةبجلا نع لاعتم وهو اهاک کداپج یف هنورت مناف ضعب نود ,Kia ةيؤرب هيف نولظت ال

 له هللا لوسر اي اولاق سانلا نأ » ةريره ىبأ ثيدح : ىناثلا ثيدحلا . كلذ نع هللا ىلاعت ىثرملا هيبشت نود ةيؤرلل

 قوتسم هحرش ىضم دقو هلوطب ثيدحلا « باحس امتود سيل سمشلا ىف نوراضت له : لاقف ةمايقلا موي انبر ىرت

 « انءاج اذاف » ینپمشکلا نع رذ ی ةياور ىف « هانفرع انبر ءاج اذاف و هلوق ىف انه عقوو « قاقرلا بانک »ىف

 نیز نیو لزق قو یا نم منع کل هارو ا كرف قو كلمات لأ جاتحيو
  تمدقت دقو « نوكأ ال » لمتسلا ةياور ىف «نوكأ ال بر ىأ ۽ هلوق قو « هللا یلسیو د قيمشكللا ةياور ىف

 « هلوطب ةريره ىأ ثيدح یم ىف ديعس ىأ ثيدح : : كلاثلا ثيدحلا . ثيدحلا حرش ىف هريغو كلذل ةراشإلا

 تاقاق نان نیا وه «هاطعو » « لأ نیا وه دیز نع هدنس ن هاوقو كم اضيأ هحرش مدقتو

 ىأ سواجلا نم ماللاو مجلاب « كساب ام » هلوقو دارفالاب « ممل » ینبمشکلا ةياور ىف « متم ] عم ةمأ لک

 « هان وهو منع ىأ سبحلا نم ةدحوملاو ءاحلاب < کسبح امد ییمشکلا ةياو ر فو « باهذلا نع مدعقي

 ءیش هنآ تبث اک روصلاک ال ةروص هلل نأ ىلع ةروصلا رک ذي ةبيتف نبا لدتسا « ةروص ىف هللا مهتأيف » هيف هلوقو

 ىنعمب نوکی نأ لاتحال هيف مهل ةجح الو «ةروص هلل اوتبثأف ةمسجما هب كسمت لاطب نبا لاقو « هوبقعتو ءايشالاك ال

 ةروصو اذك كثيدح ةروص لوقت اکو ةروص ةمالعلاو ليلدلا یمسپ اک هتفرعم ىلع اليلد ممل هللا ابعضو ةمالعلا

 « قبلا ليم هيلإو « ةفصاا ةروصلاب دارلا نأ هريغ زاجأو « ةقيقح امل ةروص ال مالاو ثيدحلاو اذک مالا

 نم مدقت ال ةلك اشلا هجو ىلع جرخ مالكلا نوكي نأ ىناطخلا زاجأو « داقتعالا ةروص هانعم نأ نيتلا نبا لقنو



 ديحوتلا باتك - ۷ 1:۳۸

 هلوق ىف هريغ لاقو « كب ذوعن م هلو اذکو « كانه اذه طب مدقت دقو « ثیغاوطلاو رمقلاو سمشلا ركذ

 ایندلا ىف كلذ ماسنأ مث هبلص نم مدآ ةيرذ جرخآ نيح هوفرع ام ىلإ كاذب ريشي نأ لمت اهتوفرعب ىتلا ةروصلا ىف

 اكلم مش تم هللا نإ بابملا نع لاطب نبا لاق « هانفرع انبر انيأر اذاف ه هلوقو « ةرخآلا ىف اهب مرک ذی مث

 «قولخا ةفص نم هيلع اوأر امل هيلع اودر کیر انآ مه لاق اذاف ءیش هلك سيل ىذلا میر تافص داقتعا ىف ممربتخيل

 نولوقي ذئنيفخ هتاقولخ نم أيش هبشت ال ةمظعو هريغل یفینب ال كلم ىف انل ربظ اذإ ىأ هانفرع انبر ءاج اذاف هلوقف

 ةنسلأ ىلع مهفترع هللا نأ لمتح اذبف « قاسلا نولوق.ف « امتوفرعت ةمالع هنيبو عنیب له » هلوق امأو : لاق « اير تنأ

 ان مه لوقي نم لاسرإب مهنحتمي هنأ كلذو « قاسلا هيلجت ةمالع مهل لعج هللا نأ ءابنالا وأ كاللا نم لسرلا

 يبقلا باذع ىف اه درو نإو یهو 4 تباثلا لوقلاب | ونمآ نا هللا تبثی ۷ ىلاعت هلوقب ةراشالا كلذ لاو کیر

 ( قاس نع فشکب موي ) ىلامت هلوق ىف سابع نبا نع ءا قاسلا امأو : لاق ءاضيأ فقوملا موي لوانتت نأ دعبي الف

 : هنمو « تدنشا اذإ قاس ىلع برا تماق لوقت برعلاو « یمالا نم ةدش نع لاق

 قاس ىلع ان برطا تماقو قانعالا برض كب اه نس دق

 دئاوفلا نم نينهؤمال ددجتب ام هانعم : كروف نبا لاق مظع رون نع اهريسفت ىف یرمشالا ىموم ىأ نع ءاجو

 ضوخ ا خویشلا نم ريثك بیت ىباطخلا لاقو «ةمقن مريغلو ةحر نینمزملا قاسلا فشك بلجلا لاقو « فاطلالاو

 روك ذلا رثالا قببلا دنسأو « ةدشلا اهب ربظت ىتلا هتردق نع فشكي هللا نأ سابع نبا لوق ىنعمو . قاسلا ىنعم ىف

 راشلا زجرلا رک ذو رعشلا نم هوعبتاف نآرقلا نم ءىش كيلع نخ اذإ : دازو « نسح امهنم لك نیدنسب سابع نبا نع
 هجو نم قبلا دنسأو « ابقاس نع تفشك دق ةنس ىف » ديدشلا ىمآلا ىلع قاسلا قالطإ ىف ىناطخلا دشنأو « هيلإ

 ناك نم قبو » هبف هلوقو « سفنلا داريو قلط دقو ىلاطخلا لاق « ةمايقلا موي ديري : لاق سابع نبا نع حیحم رخآ
 هنأ ىنغملا ف ماشه نب نيدلا لاج ةمالعلا ركذ « ادحا و اةبط هربظ دومیف دجسي امك بهذيف ةمو .ایر هلل دجسي

 کک نإ :نييفوكلا نع ىكح نأ دعب لاقف دجسي ظفل اهدعب سیلو ةدرجب ءايك , عضولا اذه ىف ىراخبلا ف عقو
 فذحلا ةرثك مهمزايو « اذام لعفت ك ريدقنلا نأب اوباجأو « هلل نولوقي اک هميك ماوق هدرب و لاق « ام اد ةبصان

 لک و بصنلا لماع ءاقب عم بوصنملا لعفلا فذحو « رجلا ريغ ىف اهفلأ فذحو ردصلا نع ةيماهفتسالا ام جارخاو

 « ادحاو اقبط هربظ دوعیف امك بهذیف (ةرضان موب هوجوإل ريسفتىف ىراخبلا حيحص ىف عفو معن « تبي مل كلذ

 هذه اهنم تطقس ةخسن هل تعقو هنأكو , همالك ىهتنا هلع سانا لمتع ال ادج بیرغ وهو « دجسي اک ىأ

 مالكو « ام فذحي « دجسي یک و ظفلب اهرک ذ لاطب نبا نأ ىتح اهلع تفقو ىتلا خسنلا عيمج ىف ةتباث اهنكسل « ةظفالا

 اقبط هربظ دوعيف » هيف هلوقو « طقف انه اهركذ لب كلذك سيلو 5 ريسفتلا ىف هدروأ ىراخبلا نأ مو ماشه نبا

 نأو بش ىنأ ةصقب اضيأ اوجتحاو ةرعاشالا نم قاطب الام فيلكتت زاجأ نم هب كسمت لاطب نبا لاق « ادحاو

 اوكسمتو كلذ نم ءابقفلا عنمو لاق « بحل تاذ اران ىلصيو رفکسلا ىلع تومي هنأب همالعإ عم هب ناميإلا هفلك هللا
 مهسفنأ اولخدأ ذإ اتيكبت هيلإ نوعدي مهنأب دوجسلا نع اوباجأو ( اهعسو الإ اسفن هللا فاكي ال إل ىلاعت هلوقب

 لاق « مازخآو مهقافن كاذب هللا ربظاف مملع رذعتف دوجسلا ىلإ نينمؤملا عم اوعدف ايندلا ىف نيدجاسلا نینمولا ىف
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 لب قطب الام فيلكتت اذه ىف سیلو ( ارون اوسقلاف ءارد اومجرا ) كلذ دعب ممل لاقي ام تيكبتلا نم هلثمو
 بهل ىلأ ةصق نع بحي ملو . ىهتنا ةبوقعلاو خيبوتلا ىف ةدايزلل ناف ةريعش دقعي نأ فلك هلثمو « مهءزخ رابظ]
 عضوم اذه سيل ليذلا ةليوط ةلئسم یهو « طقف نامبإلاب الإ عقت مل قاط الام فيلكت ةلئسم نأ مهضعب ی ءدا.دقو

 للزلا عضوم ىأ لاق « ماللا دیدشتو ابحتف زوجو یارلا ۳ ملا حتفب «ةلزم ةضحدم لاق , هلوقو « اهركذ

 « قلزلا ضحدلا انه ىنيمشكلا نع رذ ىنأ ةياور ىف عقوو « لاقلا ىف حتفلابو ناكملا ف رسكلاب لاقيو
 « هيلع مالكلا كانه مدقتو « فبكلا ةروس ريسفت ىف مهل مدقت دق اذهو « مدق هيف تبي ال اقلز اوقلزيل اوضحديل

 بيذهتلا بحاص لاق نيتلمهملا نيسلاو ءاحلا حتفب «کسحو ه هلوقو « هنایب مدقت « بيلالكو فيطاطخ هيلع » هلوقو
 هلوقو « برجلا تالآ نم وهو دبدح نم هلثم ذختا اعرو منغلا فاوصأب قلعتی نشخ رم هل تابن كسحلا هريغو

 ةياور ىفو « رثك الا دنع عقو اذك ناتلمبم ءاح مث ءاط اهدعب ماللا نوكسو ءافلا حتفو ملا مضب « ةحطلفم د

 لوالاو ءاطلا ىلع ءاحلا ميدقتب نكل لوالاك مهضعبلو ابلبق ماللاو ءافلا ريخأتو ءاطلا ميدقتب , ةحفلطم » ىنييمشكلا
 ةفيقع کوش هلوقو « هضرعو هطسف صرقلا حطلف لاقي  ضیرع وهو عاستا هيف ىذلا وهو ةغللا ىف فورعملا وه
 انه عقو یشکرزلا حيقنت ىف تأرق : هيبلت . دودع ريغصتلا ةغيصب ءافيقع مهضعبلو « ةمرظع نزو ءافلا مث فاقلاب
 هب كس و « اريخ لمعي مل نم رانلا نم جرخيف یعافش تيقب : هللا لوقيف ءايبنآلا ةعافش دعب ديعس ىنأ ثيدح ىف
 لاق اک ةلصتم ريغ اهمال ةفيعض ةداب رلا هذه نأ اریهدحآ نيج وب درو رانلا نم نينمؤملا ريغ جارخ) زوجت ىف مهضعب
 ثيداحألا ةيقب هيلع لدت م «نیتداهشلاب رارقإلا لصأ ىلع داز ام ىننملا ريخلاب دارملا نأ ىناثلاو « عملا ىف قلا دبع
 هلقي مل هنال طاغ ىلع طلخف قلا دبعل كلذ ةبسذ امأو « انه ةلصتم ةياورلا ناف هنم طلغ لوالا هجولاو « لاق اذكه
 « ةلصتم ريغ ةياورلا هذه : لاق . ريخ نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق ىف ناك نم اوجرخأ ءاهيف عقو ىرخأ قيرط ىف ال
 هانبقعتل كلذ لاق ولو لصتم ريغ هنأب هبقعتي مو ىراخبلا ظفلب هقاس بابلا اذه ىف ىذلا ديعس ىنأ ثيدح قاس الو
 . لوقیف : هيف امنلو ىثكررلا هقاس اک سيل انه ديعس ىلأ ثیدح ظفل نإ مث « الصأ دنسلا ىف عاطقنا ال هناف هيلع
 مهلخدأ نمحرلا ءاقتع ءالؤه ةئملا لهأ لوقيف : هرخآ ىف لاق مث ءاوشحتما دق اماوقآ جرخیف ىتعافش ترقب رابجلا
 سنأ ثيدح : عبارلا ثيدحلا . ینعلاب هركذ یشکرزلا نوكي نأ زوجيف ؛ هومدق ريخ الو هولمع لمع ريغب ةنجلا
 جاجح لاقو » انه هلوقو «قاقرلا باتك , نم رانلاو ةنجلا ةفص باب ىف ىفوتسم هحرش ىضم دقو ةعافشلا ىف
 « جاجح انثدح د اف لاقف « یربرفلا نع ىزورملا ديز نآ ةياور ىف الإ عيمجا دنع اذک « مامه انثدح لابنم نبا
 نب جاجح انثدح » الاق ىموطلا لسأ نب دم قیرط نم معن وأو مهاربا نب قحسإ قيرط نم ليعامسإلا هلصو دقو
 رک ذف » لاق مث « هديب هللا كقلخ , هلوق ىلإ هنم قاسف قسألا الإ هلك ثيدحلا اوقاسو هلوط» هرك ذف « لاهم

 «كاذب اوم حد هلوق دعب « هلوطب ثيدحلا رک ذو » لاق نكل هوحن ىو#خلا نع رذ ىل عقوو « ثردحلا
 ىف یر ىلع نذأتسأف » هلوقو « تالک ثالث » لمتسملا ةياور ىف « تابذك ثالث ه هيف هلوقو . ىنبمشكلل هوحنو
 ایل وال اهذختا ىذلا هراد ىف هانعم الو « كلذ نع هزام هاو ناكملا وب اذه ىناطخلا لاق « هيلع ىل نذؤيف هراد
 هتععم ةداتق لاق د هيف هلوقو « هّللأ مرحو هللا تيب لثم فيرشت ةفاض) هبلإ تاو مالسلا راد ىهو ةنجلا ىهو

 - هتسو » ىلمتسملاو « لوقي اضيأ هتمسو » ىنيمشكلل عقوو « روك ذملا دنسلاب لوصوم وه « مبجرخأف لوقي
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 : سماخلا ثيدحلا . ءارلا رسكو ةزدحلا مضي ىناثلاو ءارلا مضو ةزمملا حتفب لوألا « مبجرخأف جرخأف : لوقي
 بوقعي وه ( ی ینثدح دنسلا ىف ) هإوق ؛ ضوحلا ىلع ىنإف هلوسرو هللا اوقلت ىتح اوربصا : سنأ تبدح

 رخآ خيش هيف بوقعیلو « فوع نب نمرلا دبع نب مهاربا نب دعس نب مهاربا وه هوبأو دعس نب مهاربا نبا

 « حلاص » نع هيبأ نع هايإ هتياور نم ىلعأ ىهو هع نع باش نبا ىخأ نبا نع اضيأ هقيرط نم لسم هجرخأ

 دقو « ارصتخم هدروأ اذك ( ةبق ىف مع راصنالا ىلا لسدأ ) هلوق ٠ یرهرلا بابش نبا نع ناسيك نبا وهو

 ىلع هتيقبب لاحأ مث « نزاوه لاومأ نم ءافآ ام هلوسر ىلع هللا ءافأ امله هلوأ ىف لاقو هجولا اذه نم لسم هجرخأ

 - -ثيدحلا ركذف «شیرق نم الاجر ىطعي مثلي هللا لوسر قفطف » ىرهزلا نع سنوي قيرط نم اهابق ىتلا ةياورلا
 اوقلت ىتح اوريصاف ةديدش ةرثأ ىدعب نودجتس ناف لاق ء انيضر هللا لوسر اي ىلب اولاقف د ه رخآ ىفو « مهتبتاعم ىف

 ديز نب هللا دبع ثيدح نم هقاسو نينح ةوزغ ىف رخآ هجو نم مدقت دقو « ضوحلا ىلع ىنإف « هلوسرو هللا

 « هلوسرو هللا اوقلت تح » هلوق انه هنم ضرغلاو . ىلاعت هللا دمحم كانه یفوتسم هحرش مدقتو « هنم متأ مصاع نبا

 ايف ةصق ىف ريضحلا نب ديسأ نع سنأ ةياور نم نتفلا لئاوأ ىف مدقت دقو < قرطلا ةيقب ىف عقت ل ةدايز اهناف

 راصنالل یتس هلي ىنلا لوق باب : راصنالا بقانم ىف هل مجرتو « ىنوقلت یتح اوریصاف ةرثأ ىدعب نورتسف ٠
 كاردإلا ىف اضيأأ لاقب و هاقلب هيقل « هتفداصمو ءىثلا ةلباقم ءاقللا : بغارلا لاق « ضوحلا ىلع ىنوقلت ىتح اوربصا »

 نعو تولا نع اهب ربعي هلا ةاقالمو  هوقلت نأ لبق نم تولا نونمت متنك دقلو إل هنمو « ةريصبلابو سحلاب
 سابع نبا نع : سداسلا ثيدحلا . هيف نيرخآلاو نيلوآلا ءاقتلال قالتلا موي ةمايقلا مويل ليقو « ةمايقلا موي
 «قح كؤاقلو , هلوق هنم ضرغلاو « فوتسم « دجهتلا باتک , لئاوأ ىف هحرش مدقت دقو ليللا مايق دنع ءاعدلا ىف

 هلوقو « لسم ىنأ نبا وه « نايلسو » « ىروثلا وه هدنس ىف « نايفسو ه هلبق ىذلا ىف ءاقللاب قلعتي ام تركذ دقو

 نع سواط نع تدخا اذه ىور دعس نب سوق نأ ديري « مايق سواط نع رب زلا وبأو دعس نب سيق لاقو » هيف

 وبأ كلذكو « ضرالاو تاومسلا مايق تنأ» : ضرالاو تاومسلا مق تنأ : هلوق لدب هدنع عقوف « سابع نبا

 ابقاسو هظفل اقوسپ مر سيق نع مم نب نارمع قيرط نم دواد وبأو لسم ابلصو سيق قيرطو سواط نع ریبزلا
 هقيرط نم لسم ابجرخأو هنع أطوملا ىف كلام ابلصو ريبزلا ىنأ ةياورو « جرختسملا ىف معن وب وأو كلذك یناسنلا

 هريسفت ىف ىنايرفلا هلصو ( ءىث لك ىلع مئاقلا : مويقلا : دهاجب لاتو ) هلوق « ضرالاو تاومسلا مايق » : هظفلو

 « ديري امب هربدي هقلخ نم ءیث لك ىلع مئاقلا مويقلا ىميلحلا لاق « اذهب دهاجب نع حيجن ىنأ نبا نع ءاقرو نع

 ىلع مايقلا ىف ةغلايملل تعن مويقلا ىاطخلا لاقو « لوزب ال ىذلا ماقلا وهو لوعف مويقلا ىلا نب ةديبع وبأ لاقو

 ريسفت ىف رمع نع هلصو نم رک ذ مدقت تلق ( مايقلا رمع أرقو ) هلوق « هل ةياعرلاب ءیش لك ىلع مقلا وبف ءىث لک

 ىدع ثيدح : عباسلا ثيدحلا : ةغلابملا غيص نم امهنال مايقلاو مويقلا ىأ ( حدم امهالکو ) هلوق « حون ةروس

 صفح ةياور ىف ةمثيخ نع هدنس ىف هلوقو « نامجرت هنيبو هنيب سيل هير هملكيس الإ دحآ نم کنم ام و متاح نبا

 اضيأ ىأيسو « مآ كانه هقايسو « قاقرلا باتك » ىف مدقت اي نمحرلا دبع نب ةمثيخ ىنثدح : شعالا نع ثايغ نبا

 ینعم لاطب نبا لاق « بجاح الو » ىنيمشكلا ةياور ىف « هبجحي باجح الو » هلوقو شعالا نع رخآ هجو نم
 ريشي و « ميف اهدض قاخب مهنع اعافترال هنوريف ةيؤرلا نم هل ةعناملا نينمؤم ا راصبأ نم ةفالا ةلازإ باجحلا عفر
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 حرش ىف یالعلا نيدلا حالص ظفاحلا لاقو ( نوبوجحن ذئموي مهر نع مهن] الك ) رافكلا قح ىف ىلاعت هلوق هبل

 نم عفاملا ىنن باجحلاو بجاحلاب دارملا « باجح هللا نيبو اهنيب سيل هناف مولظملا ةوعد قتاو » داعم ةصق ىف هلوق

 لب دیبعتلاو ةباجإلا توبث ىلع اللد هیفن ناكف درلل باجحلا راعتسا م“ مواظملا ءاعد ةباجإ مدع ین اک ةيؤرلا

 « عنملا مدعل هيفن ريعتساف دوصقملا ىلإ لوصولا نم عنملا هنأش نم باجحلا نال « لوبقلاب ریبعتلا نم غلبأ باجحلا

 مزاول دمتعي مث فصو ىف نائيش كرتشي نأ یمو « ةيلييختلا ةراعتسالا ىلع تافصلا ثيداحأ نم ریثک جرختيو

 ةغلابم راعتسمال كلذ تبثیف رخآ ءىش ةطساوب راعتسلا ىف هلاك تبثیف افصو كارتشالا ةبج نوكست ثيح امهدحأ

 نأ لمتحيو : لاق < مسجتلا ىوابم نم صلختلا لصع ةيلييختلا ةراعتسالا هذه ىلع لح ابو لاق « كرتشملا تابثإ ىف

 ةدع ىف باجحلا رکذ درو دقو : لاق « ىلقع عنلاو یمح باجحلا نال لوقعم سوسحم ةراعتسا باجح اب داري

 هباجحب دارلا نکسلو . سوسع ردقع طبع امث] باجحلا ذإ هبجح اع هزنم ىلاعتو هناحس هللاو ةحيم ثدداحأ

 ىذلا ثيدحلا ىف هلوق هديؤيو « مهنع كلذ فشک ءاش اذإو « ءاش فيك ءاش ىتم ءاش ام مرئاصبو ةقلخ راصبآ هعنم

 یبف امطق ادارم سيل هرهاظ ناف « هبجو ىلع ءايربك-اا ءادر الإ میر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب امو , هدعب

 دنع لعلاو نيقولخملل ةبسنلاب هنكا ىسحلا باجحلا ثيداحألا ضعب ىف باجحلاب دارلا نوكي دقو امزج ةراعتسا

 هبجو تاحبس تفرحال هفشک ول رونلا هباجح » سم دنع ىموم ىنأ ثيدح حرش ىف ییطلا لقنو « ىلاعت هللا

 هلالجو هزع راونأب قاخلا نع بجتحم وهف ةدورعملا بجحلا فالخ هياجح نأ ىلإ ةراشإ هيف نأ « هرصب هكردأ ام

 هفشك واف « رئاصبلا ريحتتو راصيالا توتو لوقملا هنود شهدت ىذلا باجحلا وه كلذو < هنايركو هتمظع ةعشأو

 باجحلا لصأو « لحضا الإ روظنم الو « قرتحا الإ قولخم قبب مل تاذلا ةمظعو تافصلا قئاق< هءارو ال لجتف

 رسا ماقم عنملا كالذ ماقف رك ذ ام هل ةيؤرلا نم راصبالا عنم انه هب دارلاو « یرطاو ىئارلا نيب لئاحلا رتسلا

 ايندلا راد ىف ىه ثيدحلا اذه ىف اهل] راشملا ةلاحلا نأ ةنسلاو باتكسلا صوصن نم ربظ دقو « هنع هب سف لئاحلا

 نوبوجحا م مجد قلا ىلإ مجرب هریغو ثيدحلا اذه ىف باجحلاو « ءاقبلل ةدملا ةرخالا راد نود ءانفلل ةدعملا

 ماسجالا ىف نوکی امنإو « شيلا ةفللا ةقيقح ىف باجحاو « ةيژرلا نم عنلا باجحا لصأ : ىوونلا لاقو « هنع

 «هعاعشل ةداعلا ىف كاردإلا نم عنمي 4 رونلا رك ذو ةتيؤد نم عذملا دارلا نأ فرعف « كلذ نع هزنم هناحبس هللاو

 : نماثلا ثيدحلا . تانئاکسلا عيمجم طيح هناحبس هنال تاقولخلا عج هرصب هيلإ ىهتنا ابو تاذلا هجولاب دارلاو

 وبأو و « ميلا دیدشتو ةلمهلا حتفب یمعلا دمصلا دبع نبا وه « دمصلا دبع نب نیزعلا دبعو » یسوم ىلأ ثیدح

 ريسفت ىف كلذ مدقت دقو « یرعشالا یموم ىنأ نبا وه « ركب وبأو » « ىنوجلا بيبح نب كالا دبع وه « نارع

 داح ةياور ىف ( امف امو امتینآ ةطف نم ناتنجو « امف امو امهتينآ بهذ نم ناتنج ) هلوق . نحرلا ةروس
 بهذ نم ناتنج » : لاق هعفر دق الإ هبلعأ ال دام لاق هيبأ نع ىموم ینا نب ركب ىلأ نع ىنانبلا تبا نع ةبلس نبا

 ىلع در هيفو تاقث هلاجرو متاح ىنأ نباو ىربطلا هجرخأ « نیبلا باحال قرو نم ناتنج امهتود نمو نيبرقملل

 نود امهتأ ال برقلا ىنعم وندلا € ناتنج امهتود نمو ل ىلاعت هلوقب داراا نأ مكسحلا ىذمرتلا ىلع هتیکج ام

 ثيدحلاو « نيرسفملا ضعب سكعو « نييرخالا نم لضفأ نييلوآلا نأب ةعاج حرصو « امبلبق نيتزوكذملا نيتنجلا

 نورخآ لاقو « ةجردلا ىف هانعم مهضعب لاقف < ناتنج امهنود نمو ) هلوق ىف فلتخا یربطلا لاق . نیلو گال ةجح

 ىرابلا حف ٩٩۳ ج هو — م
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 فوذح أدتبم ربخ وهو «هل ريسفتو ( ناتنج امهتود نمو آل ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ ناتنج هلوقو ؛"لضفلا ىف انعم

 كالام نبا لاق اک ةضف لعاف نوكي نأ لمتح و : لاق ىنام ركلا ١ هلاق « هربخ ةضف نمو « ادتبم امهتين آو « ناتنج امه ىأ

 لوألا رهاظو « لاتشا لدب نوكي نأ لمتحيو . یپتنا امهتينآ ضضفم ناتنج ىأ لعاف هلك نأ « هلک لي] داوب تررم

 - ةبجلا نع انثدح هللا لوسر اب انلق : ةريره ىنأ ثيدح هضراعيو ؛ سكعلابو امف ةضف ال بهذ نم نيتنجلا نأ

 دهاش هلو « نابح نبا هحمصو ىدمرااو دعا هیرغآ تردا « ةطف نم ةنبلو بهذ نم ةئيل : لاق ؟ امان ام

 بهذ نم ةنبل ةنجلا هللا قلخ , هظفل و رازبلا هجرخأ ديعس ىبأ نع رخآو نسح هدنسو ىناربطلا هجرخآ رمع نبا نع

 نانجلا طئاوح ةفص ىناثلاو « اهريغو ةينأ نم ةنج لك ىف ام ةفص لوالا نأب عمجو < تب ديلا « ةضف نم ةندلو

 ةئبلو بهذ ند ةنل ةنجلا طئاح طاجأ هللا نأ و دن نأ تد ثعبلا ىف قي لا دنع عقو هنأ هلؤيو « اهلك ٍ

 نيب امو ) هلوق ىلاثلا لاتحالا حجرتيو « بهذ نم » هلوق نم لد | مف امو امهتينأ و هلوقف اذه ىلعو « ةضف نم

 مت اب برعلا بطاخي مقلب ىنلا ناك : ىرزاملا لاق ( هبجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ مہر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا

 ‹« كلذي راصبالا نع هعفرو عناوملا لاوز نع سف « اه مهوانت برقيل سا لإ ةا ءایشالا مهل جرخيو

 ىلاعت هلوق هنمو < اهزاجبإو اهتحاصف عيدب تاودأ عفرأ وهو « ًاريثك ةراعتسالا لمعتست برعلا تناك ضايع لاقو

 هات كلذ مینی مل نمو « ىنعملا اذه نم كلذ وحنو هجو ىلع ءايربكسلا ءادرب. مه للي ىنلا ةبطاخف  لذلا حانج إل

 اهرهاظ هيضتقي ىذلا نع هزنم هللا نأ لعو هل حضتي ل نمو مسجتلا ل ملا هب ىضفأ هرهاظ ىلع مالكلا ىرجأ نف

 عاملا هلالجو هتبيهو هتمظعو هئايربكو هللا ناطلس ميظعل راعتسا لوقي نأك اوب نأ امإو اهتلقت بذكي نأ امإ

 هتبيه باجح منع فشك مهیولقو مراصبأ ةيوقت ءاش اذاف « ءايربكلا ءادر كلذل ابفعض عم رشبلا راصبأ كارد]

 اذه ىتامركلا لةو « مایریکساا ءادر نم لاح < هجو ىلع » هلوق ىيطلا لقو . اصخلم ىهتنا هتمظع عناومو

 ةمزاللا تاذلا ةفص نم ةفص ءادرلاو « تاذلا هجولاب دارملا نأب لوأتم اهإو ضوفم امإف تاهاشتلا نم ثيدحلا

 برق نایب همویفمناب باجأو ؛ ةعقاو ريغ هللا ةيؤر نأ ىضتقي هنأب هرهاظ لكشتسا مث « تاقالخلا هبشي اع ةهزنملا

 هلصاحو . ىنا دارملا ةلازإب راصبالا نع عناملا لاوز نع ربمف ةيؤرلا نم اعنام نوكي ال ءايريكسلا ءادر ذإ رظنلا

 مباع نمي هناف : ءايربكلا ءادر الإ هلوق دعب هريدقت افذح مالكلا ىف نأكسف ةيؤرلا نع عنام هاب ریکلا ءادر نأ

 ةبيه نم مدنع ام الول ةنجلا نم مهدعاقم اؤوبت اذإ نينمؤملا نأ دارملا نأكف « هيلإ رظنلاب زوفلا مل لصحيف هعفرب

 هيل] رظنلا ىلع مهتيوقتب مهلع لضفتو هتفأرب مبفح مهمارك ) دارأ اذاف . لئاح ةيؤرلا نيبو م لاح امل لالجلا ىذ

 دارملا نأ ىلع لد بام € ةدايزو 'ىنسحلا اوتسحأ نیذلل ىلاعت هلوق ريسفت ىف بيبص ثيدح ىف تدجو مث « هناحبس

 امارك] ةنجلا لهال فشكي هناحبس هنأو « بيرص ثيدح ىف روكذملا باجحلا ىموم ییا ثيدح ىف ءا رکا ءادرب

 لهأ لغد اذإ: لاق للي ىنلا نأ ه ملسم ظفلو نابح نباو ةعزخ نباو یاسنلاو یذمرتلاو سم دنع ثيدحلاو « مل

 : لاق ؟ ةنجلا انلخدتو انهوجو ضيبت ملأ : نولوةيف ریز أيش نودیرت : لجو زع هللا لوقب « ةنجلا 1

 هجرخآ € ةدايزو ىنسحلا اوةسحأ نیذل 3ة ةبالا هذه الت م « هنم 5 ] بحأ أيش اوطعأ اف باجحلا مل فكيف

 ةمظعلا نع اهب ىنك ةراعتسا ءادرلا مبفملا ىف ىطرقلا لاقو « هب هلیوأت ىلإ راش هاو  ىموم نأ تیدح بقع لسم ش

 ءادرلا نأ ةبسانملا نكل ةسوسحما بايثلا دارملا سلو « ىداذإ لاو قادر ءايربكسلا » رخالا ثيدحلا ىف اك



 f} ۲ نيود - ۷:6 ۱ ثيدحلا

 م نأ بالا تمدح مو اهم ما کلا و دنا نع ربع بولا قم تلاع نيوزالتم اناث الت رازالاو
 لعف عاملا لاز اذف « ةمعنلل الك ههجو مهيدي نأ تضتقا نيئمؤملل هتمحر نکسل دحأ هارب ال نأ هئانغتساو هللا ةزع
 ىلاعت هلوق ىف هريغو ىلع نع ىربطلا لقنو « مبعنمب ناك اباجح مع عفر هنأكف ءايريكسلا یضتقم فالخ مهعم
 . تابثإ ىف ةمسجملل قلعت ال : لاطب نبا لاق ( ندع ةنج ىف ) هلوق « هللا هجو ىلإ رظناا وه لاق ( ديزم انيدلو )

 ةدوجوملا ةفآلا : ءادرلا ليوأت نوكيف ۰ ناكم ىف الاح وأ امسج هناحبس نوكي نأ ةلاحتسا نم تبث امل ناكا
 « ادوجوم عنالا كلذ ماد ام هنوري الف ممبر ل ىف هلعفي هلاعفأ نم لعف اهتلازإو « هتيؤر نم مه ةعناملا مراصبال
 هيلع قلطأف هتيؤر نع هجولا بجحي ىذلا ءادرلا ةلزنم عناا ىف هلزنتل ءادر هامسو عناملا كلذ لاز ةيژرلا لعف اذاف
 ندع ةنج ىف مو ىأ نيرظنلا ىلإ عجار هانعم ضايع لاقو « موقلا ىلإ عجار « ندع ةنج ىف هلوقو < ازاج ءادرلا

 « نينئاك لم موقلا نم لالا عضوم ىف فوذحمب قلعتی ىطرقلا لاقو « هناحبس ةنكمالا هیوحت ال هناف هللا ىلإ ال "
 رصحا اذه ءافتنا موبفملاب ديقيف فرظلا ىف رارقتسالا ینعم قلعتم « ندع ةنج قد هلوق یبطلا لاقو « ندع ةنج ىف

 ىلا عناولاو ةعفترم بجحلاو هدعقم أوت اذا نمؤملا نأ ىلا ريشي : هلوقب ىتشبروتلا راشأ هيلإو « ةنجلا ريغ ىف
 : لبق اک ةبيطا نم مدصب ام الإ ةلحمضم هير ىلإ رظنلا نع بجحت

 هلالجإ نم تقرطأ ادب اذاف هقاتشأ

 . دوعسم نبأ وهو « هللا دبع » نع : عساتلا ثيدحلا . مماع هنم الضفت مهنع كلذ عفر هتحرو هتفأرب مهفح اذاف
 « ثيدحلا ىأ ( هقادصم ) هلوق ۰ روك ذلا دنسلاب لوصوم وهو « هيوار دوعسم نبا وهو ( هللا دبع لاق ) هلوق
 هللا مپملکی الو - لاق نأ ىلإ - نورتشپ نيذلا نإ ) لوق . ةقفاوملا ینعع قدصلا نم لاعفم هلوأ رسكب قادصمو
 هلوق ريسفت هنم ذخؤيو ( مبل رظني الو  هدمب هلوق ةيآلا هذه نم انه دارملاو هريغو رذ ىنأل اذك ( ةيآلا
 دقو « امهدوجول ببس اضرلاو ةيؤرلاو « مالكلا عما ببس بضغلا نأ هاضتفمو < نابضغ هيلع وهو هللا قل إل
 ( ورمع نع ) هلوق « ةريره نأ ثيدح : رشاعلا ثيدحلا . « روذنلاو نامألا باتك , ىف ثيدحلا اذه حرش مدقت
 رخاوأ ىف یفوتسم هحرش مدقتو « برشلا باتک ه ىف انتمو ادنس ثيدحلا اذه مدقت دقو < ىكملا رانید نبا وه
 «بويأو » « قثلا ديجلا دبع نبا وه هدنس ىف « باهولا دبعو » ةركب ىنأ ثددح : رشع یدالا ثيدحلا . ماكحالا

 5 جحلا باتك » ىف هب حيرصتلا عقو اک نمحرلا دبع وه «ةركب ىنأ نباود « نب ريس نبأ وه دود « نايتخسلا وه

 ديحوتلا ىف دنسلا اذه رکذ یزلا لفغأو « ىزانملا فو قلخلا هدب ىف هنیعب مدقت دقو « نویرصب هلك دنسلاو
 هنم رک ذي مل هنأ عم ريسفتلا ىف هرأ لو ىموم أ نع ريسفتلا ىف هجرخأ هنأ معزو امهف تباث وهو ىزاغملا فو
 انه هطسو نم طقس هنأ الإ « انهو و «ىزانملا ىف همان هقاسو « نابعشو » : هلوق ىلا ةريسي ةعطق الإ قاخلا ءدب ىف
 اقرفم هحرش مدقت دقو « م ءامد ناف لاق - هلوق ىلا اذه موي ىأف » : لاق هلوق « یمخرسلا نع رذ ىنأ دنع
 مارا رهشلاب قلعتي ام امأو « ةءازب ةروس ریسفت نف « هتئيبك رادتسا دق نامزلا نأ د وهو هلوأب قلعتب ام امأ
 ىفف ضعب باقر مهضءب برض نع ىهنلاب قلعتي ام امأو , جحلا باتك و نم ىنم مايأ ةبطخلا باب ینف . مارحلا دلبلاو
 لايف کیر نوقلتسو ه هلوق انه هنم دارملاو « لعلا باتک » نف خیلبتلا ىلع ثحلاب قلعتي ام امأو « فلا بآتک د



 ديحوتلا باتك - هب 1۳
 ھا

 قرط ىنطقرادلا مع : لک 7 ۰ قیفوتلا هللابو 6 سماخلا ثيدحلا ى ءاقللا هب رەق م تركذ دقو « علاعا نع

 تغليف حاورالا یداح ىف مقلا نبا ابعلتو « نب رشعلا ىلع تدازف ةرخالا ىف لاعت هللا ةيؤر ىف ةدراولا ثيداحالا

 ۰ حاحص ةب ورلا ف امدح رشع ةعبس ىدنع لاق نيعم نب یک نع ىنطقرادلا تشاو 3 دایج اهرتک أو نيثالثلا

 4«نينسحلا نم بيرق هللا حر نإ ) : ىلاعت هللا لوق ىف ءاج ام باب - 6

 : لق ةماسأ نع نام ىبأ نع یماع اقدح دحاولا دعا ایت دح لیماعما نب یموم اش - ۷۵۸

 ىطعأ ۳ هلو ¢ لخأ م 2 0 ”لسرأت ¢ ا "نأ هيلإ تن 8 1 شرا ىْفَتي قم ینلا رتانب ضعبل "نا ناک

 ةعف تمقو جن لوسر ماقف « هيلع تمسقأف « هيلإ تلسراف « بستحتأو 'ربصتلف ی « نلجأ لا 7

 لات هو و ما تل ها لوسر اولوان انلخد املف « تماصلا | نب ةدابعو بک نب هوا لج ناك

 نا ما ۶۱ : اقف « ا هدا 2 7 دن ناف 2 هللا لوجو ین ا اا :أك لاق eR 2 ف

 ءامحرلا هدايع نم

 نع 000 یی انثدح ؛ تركب ان و 00 نی دعس نب هللا د ل ۹

 ( قهر 7 : ةنحال ىلاعت 6 35 00 ۳ قع "رانا . 0 ¢ 0 7 ۳

 ریال 1 ناف جلا ااف لاق« اهم کنم ةدحاو "لکلو یاشآ ن م كب بیصآ « یباذع تأ رانلل لاقو

 « لتمتف ا امف مضي یتح « انالث ديزم نم له لوفتف امف ق واشر ۱ اب هناو | دا هةلخ نم

 ۰ هر ۶ 3 4

 « طق طق طق لوقتو ضمب ىلإ اهضعب دیو

 لكك 'ىنلا نع هنع لا ىضر سنأ نع » ةداتق نع ماشه انثدح رع نب صفح اش - ۰

 مم لاقيت «هتحر لضفب ةنجلا هللا مهلخدي ممه ويح اهزامآ ترتب رال وم تل ابارفا ییا ل

 را

 وال یبنا نع سنأ انئدح ةداتق انثدح ا

 انه ىوارلا نأ امهنم نیمتف « سنأ نع ةداق قب رط نم 4 مقر ىف اكو « ةريره ىنأ نع مامه نع قازرلا دیو

 « بلقتملا ١ ثيدحلا حلطصم ىف هنومسيو « راناا ىلإ ةنجلا نم هظفل قوس



{o ۷٤٥۰ - ۷4 م ثيدحلا 

 ةفص ىلإ مسقنت ةحرلا لاطب نبا لاق ( نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ : لاعت هللا لوق ىف ءاج ام باب ) هلوق

 نوکست نأ لمتحو « نيعئاطلا ةباثإ ةدارإ اهانعم نوكيف « تاذ ةنص نوک نأ لمتح انهو « لعف ةفص ىلإو تاذ

 هن وک مهل ةحر كلذ ناكسف نينسحما نم بيرق رطملا لازنإو باحسلا قوسب هللا لضف نأ اهانمم نوكيف لمف ةفص

 ءامسألا باتك ١ ىف قببلا لاقو « هتردقب ةثداح هلامفأ نم العف اهنوكل ةحر ةنجلا ةيمسآ رو « هتدارإو هتردقب

 ىئعم : یاطخا لاق « محرلا نمحرلا » كلذ نف هاوس نم نرد هلل ريبدتلا تابث] میت ىتلا ءاسالا باب « تافصااو

 نینمژلاب صاخ محرلاو : لاق « مبحلاصمو موشياعم بابسأو م,ةازرأ ىف قلا تعسو ىنا ةلاشلا ةحرلا وذ نحرلا

 ىف ماع محرلاو ٠ لصفلا ىف ماع ةيمسقلا ف صاخ نمحرلا : هريغ لاقو  امحر نينمؤملاب ناک و ) هناحبس لاق اک

 نحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق » باب ىف ديحوتلا لئاوأ ىف اذه نم ءىش مدقت دقو . ىنا لعفلا ف صاخ ةيمسنلا

 لاقف ةمحرلا فصو ةنأ عم بيرق ريك ذت ىف ةمكسحلا ىلع ةيبرعلا لهأ ملکتو « ىنسحلا ءاعالا هلف اوعدت ام ًايأ

 دیرآ ناف « ىل ةبيرق تسيل وأ ةييرق ةنالف لوقتف امزج ثنؤتف ايفنو ا وبث بسذلا اهم ديرأ نإ ةديعبو ةبيرق : ءارفلا

 : هلوق هنمو « ديعب ريغ ناکم ىف تناك اذإ بيرقو ةبيرق ةنالف لوقتف ناكل ةفص هنال نابجولا زاج ناکسلا

 ديعب كنم ءارفع الواوندتف  ةبيرق كنم ءارفع ال ةيشع

 رک ذملا ليبس مهضعب لوق امأو تيبلا بيرق «ملاس مأ الو یسمآ نإ ليولا هل » : سيقلا ءیرما لوق هنمو ٠

 نوکست ةءاسلا لعل كيردي امو إل لات لاقو « روبشملاب زئاجلا دو هنال دودرف املاعفأ ىلع ایرج نا ثنؤملاو

 زاجل امل فرظ وه امن ةحرلل افصو سيل < نينسحلا نم بيرق إل ىلاعت هلوق ىف بيرق ةديبع وبأ لاقو < ابیرق
 امنأب شفخالا هبقعتو « ةقباطلا تبجول ةفصلا اهب ديرأ ولو ٠ درفملاو یتثلاو عمجلا حاصيو ريك ذتلاو تینا هيف

 لوق اهاوقآ نإ لاقيو « ةبراقتم ىرخأ ةيوجأ كلذ ءاروو فرظلا ىف مستی هنأب بيجأو « تبصنل افرظ تناك ول

 رطلا وأ وفعلا وأ نارفغلا ىنمم تناك امل : ليقو « بيرق ءىش ىأ فوذحم فوصومل ةفص یه : ليقف ةديبع نآ

 برق تاذ اهنأ عملا ليقو « محرلا رابتعاب رک ذف دحاو ىنعمب ةمحرلاو ةمضلاب محرلا : ليقو « هيلع تلمح ناسحالا وأ
 مف وقک

 ىنممب نوكتف ةلعفم ىنعمب ةمحرلا نإ : ليقو « ثينأتلاو .ريك ذتلا ءاوتسا ىف هكح ىطعأ قیبشو ريفز وحن ردصاا نزو

 ثينأتلا نم وه : ليقو «لوعفم ىنعم ليعف كح لعاف ىنعمب ليعف ىطعأ : ليقو « ريثك لوعفم ىنعمب ليعفو لوعفم
 زوج الف ارخأتم لعفلا ءاج انهو لعفلا مدقت هطرش نأب هوبقعتو « نيتلا نبا مزج اذهبو سمشلا علطك ىزاجما

 : اهدحأ ثيداحأ ةثالث بابل ىف ركذ مث . لعأ هللاو اقلطم زاوجلا ىح مبضعب نأب بيجأو ءرعشلا ةرورض ىف الإ

 ةفص تابثإ هيف « هللا محري ام و هلوقو « ديحوتلا باتك , لئاوأ ىف هيلع هيبفتلا مدقت دقو ديز نب ةماسأ ثيدح

 هنزو ناك :U ليقو 6 عدفضلا توصل قيقنك ليعف لع ءاج ردصم وه ۰ لبقو 4 ضريح تاذ ال ضااح

 وه هدنس ىف « بوقعي » و « رانلاو ةئجلا تمصتخا د ةربره یآ تبدح : ابناث « ةمجرتلا دوصقم وهو هل ةحرلا

 سيل و « زمره نب نحرلا دبع وه « جرعالاو » « هلبق بابلا نم سما | ثيدحلا ىف مدقت ىذلا دعس نب مهاربا نبا

 ةمدقتملا ةريره ىلأ نع مايه ةياور ىف ( تمصتخا ) لوق « ثيدحلا اذه الإ نيحيحصلا ىف هنع ناسيك نب حلاصا

 نع نيديس نبأ قيرط نم هل اذكو « تجتحا » جرعالا نع دانزلا یآ قيرط نم لسملو « تجاحت » يت ةروس يف
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 وهو ج اجلا نم ةلعافم وهو تججاح هلصأ تجاحت : ییطلا لاق هدنع ديعس ىأ ثيدح ىف اذكو « ةريره ی

 نکل ( یموم مدآ جغ ) هنمو ةجحلاب هتبلاغ ۲ ۱ OEE لاقب « هانعمو هنزو ماصخلا

 راشلاو ةنجلا تجاحت ءاج ول € ىموم مدآ جه اإ نازو امن : تلق . امهنم دحاو ةبلغ هيف ررظي مل بابلا ثيدح

 " ماصخلا اذه نوكي نأ زوجي : بابملا نع لاطب نبا لاق « ةباغلا ماصخلا عوقو نم مزلب الف الإو رانلا ةنجلا تجاغ

 اتما و م وةك ازاجم اذه نوكي نأ زوج و « ءىث لك ىلع رداق هللاو امالكو امبفو ةايح امف هللا قلخي نأب ةقيقح

 ىف اذكو « كلذ لاقل قطني نم ناك ول هنأو هئالتما نع ةرابع كلذ امنإو مکتب ال او لاو لا

 نمي اهنأ رانلا نظتف اه نكس نك یرخالا ىلع اهدحأ راختفا امبصاصتخا و لاق ب دیزم نم له ل رانلا لوق

 « هللا دنع ربأ ىلاعت هللا ءايلوأ نم اهنکسآ نم اهنأ ةنجلا نظتو « ةنجلا نم هللا دنع ربآ ایندلا ءایظع نم اهف قلأ

 رك ذي ل ذإ امير ىلإ ةياكش ةيئاش امهالك ىفو « امهكسي نم قيرط نم ىرخألا ىلع امهادحال لضف ال هنأب اتبيجأف
 ىف اذه ىف یووللا مالك مدقت دقو « هتئيشم ىلإ كلذ ىف مالا هلا در دقو « هب تصتخا ام الا امهنم ةدحاو لک

 طرتشي ال هنال « رانلاو ةنجلا ءازج نم ءاش امف لوقلا كلذ هللا قلخم نأ زوج : موفملا بحاص لاقو « ق ريسفت

 ةايح ةيداحلا (مئازجأ ضعب ىف هللا قاخ نأ زاجل طرشلا اناس ولو حجارلا ىلع ارح اب نوكي نأ تاوصألا ىف القع

 « ىح ةنجلا ىف ام لك نأ < < ناويحلا یھ ةرخالا رادلا نأو ۷ : لامت هلوق ىف نيرسفملا ضعب لاق دقو امس ال

 مالكرلا قسن نال تافتلا هيف ( ا ام بر اي ةنجلا تلاقف ) لوت « ىلوأ لوالاو لاحلا ناساب كلذ نوكي نأ لمتحو

 ( مبطقسو سانلا ءافعض الإ ) هلوق دانا ىأ نع مسلما ذک و « ىلام مامه ةياور ىف كلذك عقو دقو « ىلام لوقت نأ

 نيتحتفا مهطفسو « ق ریست ىف ءافعضلاب دا رلا ناس مدت دقو « مهثرغو » هل ةياور قو « ممزجمو » سم داز

 « ضايع هطيض زجاع عمج اضرأ نيتحتفي مرتو هئيدر عاتملا طقسو « هل هيؤي ال ىذلا ردقلا لزانلا وهو طفاس عج

 باوصااو لاق « ردان عمجا اذه ىف ءاتلا طوقسو ةبتكو بتاكك ثنأتلا ءاتب نوكي نأ مزار هنأب ىطرقلا هبقعتو

 عقوو « ناعيج ىأ ناثرغ عج ةثلثمو ةمجعمب وف « مهثرغ ه امأو « دهشو دهاش : لثم مجلا ديدشتو هلوأ مضي

 « هبشلل اونطفتی مل نيذلا ناعالا لهأ هب دارلاو « مهتلفغ ىأ ةانثم مث ءارلا ديدشتو هلوأ رسكب ىرطلا ةياور ىف

 ةفرعملاو معلا لهآ امأو « روهجلا مو تباث ناميإو ةحيحح دئاقع لهأ مهف كلذ نم ءىشب نيطايشلا مل سوسوت ملو

 انه رانلا لوق طقس لاطب نبا لاق ارصتخم انه عقو اذك ( ةنجلا لاقف رانلا تلاقو ) هلوق « ليلق مهل] ةبسنلاب مهف

 : تلق . نيريجتملاو نيريكتملاب ترثوأ ظفلب كلام نع بهو نبا هاور « ثيدحلا ىف ظوفحم وهو خسنلا عيمج نم

 ىأ نع نايفس ةياور نم هلو دان رلا فآ نع ءاقرو ةياور نم ملسم دنع وه اذک و یتطقرادلل كلام بئارغ ىف وه

 هجرخآ « الا یلخدب ال ىلام د ةريره ىنأ نع نيريس نب دم ةباور قو « نورکتلاو نورابجلا ىناخدي » دان لا

 ةنجلل ىلاعت هللا لاقف ) لوق « هدنس ملسم قاسو ىلعي وبأ هجرخآ « ىف راثلا تلاقف و ديعس ىنأ ثيدح ىفو « یاسللا

 یاذع تنأ رانلل لاقو ) هلوق « ماهل اذکو «یدابع نم ءاشأ نم كب محدأ» هتاور ىف دان را وبآ داز ( قحر تنأ

 « ةزمه اهدعب ماللا نوکسو 0 رسكب ( اهؤلم ) هلوق « « ىدابع نم » دانزلا وبأ داز ( ءاشأ نم كب بيصأ

 اذه ىف فورعملا یسیاقلا نسحلا وبأ لاق ( ءاشی نم رانال *ىثني هنأو ادحأ هقلخ نم مظي ال هللا ناف ةنجلا امأف ة ) هلوق

 رانلل ءيثني هنأ ثيداحالا نم ءىش ىف ملعأ الو : لاق همدق ابف عضيف رانلا امأو اقلخ ةنجلل *ىشني هللا نأ عضوملا
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 تاللتما له منم لاقي » ةررره ىلأ نع نيديس نب د# قيرط نم ق ةروس ريسف# ىف ىضم دقو . ىهتنا اذه الإ اقلخ
 عضي ىتح ءىلتمت الف راذلا امأف و ظفلب مامه قيرط نمو « طق طق لوقتف همدق اهلع برلا عضيف ديزم نم له لوقتو
 مهفالتخا نایب كانه مدقتو « ادحأ هقلخ نم هللا لظب الو ضعب ىلإ ابضعب ىوزيو ءىلتمت كانبف طق طق لوقتف هلجر
 : لاق مر هنأ هللا مع ىف مدقت موق مآ مدقلا ليوأت ىف لیق ام دحأ نأب ضايع باجأو « قوتسم مدقلاب دارلا ىف

 ةجح ةداب رلا هذه ىف لاق باپلا نعو « نيرياغتم انوکی نأ حجري ءاشنالا دعب مدقلا رك ذو « ءاشذإلل قباطم اذهف
 . ىهتنا ملاظ ريغ ناكل مهبذع ولف هکلم ءیش لک نال ایندلا ىف هتدابعل هفلكي مل نم بذعي نأ هلل نأ مطوق ىف ةنسلا لهال
 مدنع وهو « كلذ ريغو € ءامثي ام لءفي إل و < لمفي امع لسو ال ) ىلاعت هلوقب كلذ ىف اوكسمت امنإ ةنسلا لهأو
 لاق دقو « ليوأتلا هلوبقل و هظفل ىف فالتخالل ةجح ثيدحلا ىف سیلو « رظن هيفف عوقولا امأو « زاوجلا ةبج نم
 نم ءىلتمت منہج ناب ربخآ ىلاعت هلل نأب جتحاو طلغ هنأب مةلا نبا مزجو « بولقم عضوملا اذه نإ ةمئآلا نم ةعامج
 راجحأ ىلع هلحو لاق مث ( ادحأ كبر مظي الو إل هلوقب جتحاو ىيقلبلا انخیش ةياورلا ركنأ اذكو هعابتأو سلبا
 حاورالا ىوذ نم اونوكي نأ مازتلا نکعو « ىهتنا بنذ ريغب بذعي حور ىذ ىلع هلح نم ب رقأ رانلا ىف قلت
 لاخدالا ءادتبا نع ربعو «راذلا رافك-لا لاخد] ءادتبا ءاشنالاب داري نأ لمتصو « ةنزذلا ىف اك نوبذعي ال نكسلو
 امداعأو «دیزم نم لهلوقتو امف نوقليف » هلوق ليلدب نلخلا ءادتبا ىنعم ءاشنإلا ال لاخدالا ءاشنإ وهف ءاشنإلاب

 سا حرص وه اک مدقلا وه یسج لوقت یح اهولع ىذلاف « ءىلتمت ذی همدق امف عضا یتح » لاق م تارم ثالث 0

 ذئموپ مجبر نع مالک إل ىلاعت هلوقب هرهاظ ريغ ىلع هلمح ةرمج نآ نبا ديأ دقو « لعأ هللاو مدقت دق مدقلا ليوأتو
 ةدهاشم نال مهر ةيؤرب ةنجلا لهأ معنتي اک ةدهاشملا معن ىف رانلا لهأ ناكل هرهاظ ىلع ناك ول ذإ  نوبوجح
 . اس هقلخ نم لب ال هللا ناف ةئجلا ركذ دنع هلوق ىنعم نوكي نأ لمتحي ضايع لاقو « باذع ابعم نوكي ال قحلا
 ,. ةنجلا لهأ مداخت ىلإ امجار نوكي نأ لمت<و « ءاشآ نم كب بذعأ لاق اک هل ملاظ ريغ ءاشي نم بذعي هنأ
 لمتحي : هريغ لاقو « ادحأ ظب نأ ريغ نم منم لک قاقحتسابو ةكحو لدع امهنم لكل لعج یذلا ناف « رانلاو
 ج المع نسحأ نم رجأ عيضن ال ان] تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلا نإ ل ىلاعت هلوقب حيبلتلا ليبس ىلع كلذ نوكي نأ
 ةنجلا لاق دقو « هتمحرب نيقتملا دعو ىلا ةنجلا نسحأ نم لخدي هنأ دارملاو « ملظلا كرت رجآلا عییضت كرت نع ربعف
 « ىلاعت هللا دنع لسلاو ةمجرتلل ثيدحلا ةبسانم ربظت اذهبو ( نينسحلا نم بيرق هللا ةحر نإ إل لاقو ىتحر تزأ
 قدابز ىلا جاتحو ةمايقلا مو ىلا نوكي نمو ناک نم لك عسل تب راثلاو ةنجلا عاسنا ىلع ةلالد ثيدحلا قو

 ثردحلا نم ذخؤي ىدوادلا لاقو < اهلاثمأ ةرشع ايندلا لثم ىطعي ةنجلا لخدب نم رخآ نأ قاقرلا رخآ ىف مدقت دقو

 لمح نم ىلع در هيفو « نيربكستملا ريغ اهلخدي دق رانلاو ءافعضلا ريغ اهاخدب دق ةنجلا نال املاغب فصوت ءاشالا نأ
 « سنأ ثيدح : ثلاثلا ثيدحلا . ةدايز ىلإ جاتحت ال اهنأو راك مابفتسا هنأ ىلع ( 5 نم له ل رانلا لوق
 مامه لاقو ) هلوق « داوس ضعب امف قبيف ةرشبلا ريغت رثأ وه ةلمبم مث ءافلا نوكسو ةلمبا حتفب ( عفس ) هلوق
 قيرط ىف يا ةنعنعلا نأ انه هب دارأو هحرش عم « قاقرلا باتك » ىف الوصوم مدقت ( سنأ انثدح ةداتق انثدح
 ۱ عآ هللاو مامه ةياور لیلدب عامسلا ىلع ةلوحم ماشم
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 4 الوز نأ ضرالاو تاومسلا كي هللا نإ :  یلاعت هللا لوق ساب - 55

 : لق هللا دبع نع ةمقاع نع ميه ربا نع شعألا نع ةناوع وبأ انثلح ىموم شو - ۱

 ةلابجلاو « عبصإ ىلع ضرألاو « عبصا ىلع ةامسلا مضي هلا نإ دمت اب لاف الل هللا لوسر ىلإ ريع ءاج »
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 رشا وسو كد ضف 4 كالا ان | مدي لوقي 3 6 عبصإ ىلع قلحلا راسو« عبص) ىلع راهمألاو رحشلاو ¢ عبصا ىلع

 4 هر دق موج نبا اور دق امو : لاقو م

 ىلع تاومسلا كس“ , مبضعبل عقو ( الوزت نأ ضرألاو تاومسلا كسع هللا نإ : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 ىضتقي ثيدحلاو «ةل ] ريفي ناتکسع امهنأ ىضتقت ةيآلا : بلپلا لاق دوعسم نبا ثددح هيف ركذ أطخ وهو , عبصإ

 كاسمإلا نأب هريغ باجأو « كع ىلا رقتفي هنال لاح عبصإلاب كاسمإلا نأ باوجلاو < عبصالاب ناتكسم امهنأ

اب 6 هح رم عم ةئسأأ لهأ مالك نم عبصإلا همچو یادم دقو ةمايقلا موډ ثيدحلا قو 3 ایندلاب قلش الا ف
 ب

 نأ ءامسلا كسميو رژ ىلاعت هلوق ىناثلا نمو « هظفحو هب قلعتلا هروثلا كاسمإ بغارلا لاق « ىدبب تقلخ ال : هلوق

 هللا نإ ) هلوق ۰( هتمحر تاکسع نه له إل هنمو هنع تعنتما اذك نع تكسمأ لاقيو « ةيآلا ( ضرألا ىلع عقت

 هتداع ىلع ىرج نكل ةمج رل قباطملا وهو < كسم هللا نإ ر ظالب كانه یضمو ) ثيدخلا عيص] ىلع تاومسلا عضل

 1 یمخنلا وه رو « مهار » نم هل هعاس هعرصت + فو 1 شعالا نع رخآ هجو نم هيف رک ذو ةراشالا ىف

 نلوج و ةلمبملا حتف زيح ءاج هلوقو « جرختسل] ىف معن وبأهب مزج اک ليعامسا نا وه هيف یرابلا خيش « یمومو »

 ءاج د تایاورلا ضعب ىف عقو هنأ قراشلا بحام رک ذو « رابحالا دحاو ءار مث ةنك اس ةدح وم اهدمب « اهرسك

 ابلبق قلا ةياورلا قو 8 لجر ءاج 0 هيلا راشم بايلا ىف یضم دقف لاق (ک وهو « شحاف فيحصت وهو لاق « ليربج

 . فم دقف ليربج لاق نم نأ فرعف «دوولا نم سدح ءاجو لسلو « ءاج ايدوهي نأ »

 یلامتو كرات پر ل وه و« قئالمنا نم اهریغو ضرألاو تاومسلا قيلخت ىف ءاجام اپ - ۷

 هقيل#و درو هله ناك امو 4 یواحم e نوكلل "قلالنا وهو مرتاو هلعفو هتافصر ةبرلاف او
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 وللا لوسر ةالص فيك رظنال أه دنع ی ینلاو ةلیل ه ومیم تاب ف و ۰ لاق سابع نبا نع « بيرك نع

 ىلص مث نتسآو ًاضوتف ماق مث 4 ربابلألا روال - هلوق ىلا -ضرألاو تاومسلا قاخ ىف "نإ ) : ًارقف ءامسلا ىلا

 « "حیا ساثلا یصف جرخ مث « نیتمکر یلصف ةالصلاب لالب نذأ مث « ةمكر ةرشع ىدحإ

 0 م ۲ هجا ع دو هللا و للمال او نف دمق « ةضعب وأ ريخألا لیلا ثلث ناكاملف دقر مث ةعاس هلهأ مم طك هلا وسر ثدحتف لیلاب هلك



 1۳۹ ۷۵۲ ثيدحلا
 ةياور ىفو « قیلخت » ربك الا اذكح ( قئالخلا نم اهریغو ضرالاو تاومساا قیلخت ىف ءاج ام باب ) هلوق

 « ديدشتلاب قلخ نم هناف قيلختلا امأو « ةيآلا قباطملا رهو لاطب نبا حرش اهلعو « تاومسلا قلخ » ین مشكلا
 « « ضيحلا باتك , ىف هريسفت ىلإ ةراشإلا تمدقتو ( ةقلخم ريغو ةقلخع إل لاست هلوق لثم ىف لستسا دقو
 ةفصلا اهنمو لعفأ ةفيص ام ناعم ءازإب قلطي سمالاو « نك هلوق انه مالاب دارملا ( رمأو برلا لعف رهو ) هلوق
 ةتياور ىف » رذ وبأ دازو عيمجلل تبث اذك ( هرمأو هلمفو هتافصب برلاف ) هلوق نه دارملا لوالاو « نأشلاو
 « ىنسحلا ءامسالا ىف دري مل ةروسکسلا واولا دیدشتب نوكملا ( قولخم ريغ نوكملا قلاخلا وهو ) هلوق « « همالكو
 سالاب دا رلا نال ماعلا ىلع صاخلا فطع نم هرمأ و : هلوق دعب همالک و هل وقو « روصاا وهو د هانعم درو نكلو

 ىلوأ وهو : ینامرکلا لاق خسنلا ضعب ىف هلعفو عضوملا اذه نم هلوق طقسو همالك لج نم وهو نك هلوق انه
 « لعافلا ةفص نم لوألا لعفلا نع أشني امو لعفلا نيب ةقرفتلا ىضتقي فنصلا قايسو لاق اذك قولخم ريغ ظفل حصل

feع <«  wejeه  

 تاقواخلا نم هاوس نم لوعغملاو هلا ةفص هللا لعفف « ةقولخم انليعافأو هللا لعف قيلختلا : فلسلا لاقو « قول نك
 عمج لاقف ؟ ةثداح وأ ةميدق لعفلا ةفص له اوفلتخا مهنأ : ابلصأو نيملكدملا نيب ةروبشم نيوكتلا ةلئسمو . ىمتنا
 نوكي نأ مزاي الثل ةثداح ىه : یرعشالاو بالك نبا مهنم نورخآ لاقو « ةميدق ىه : ةفينح وبأ منم فلسلا نم
 الو قتل نوكي ال هنأب ىرعشألا باجأو « قول الو قلم | ةفص لزآلا ىف دجوب هلأب لوألا باجأو « ادق قولغا
 تافصلا هذه نأب باجأف هاب ثدا ولا لول مزليف تافص ثودح هومزلأف بورضم الو براض نوکی ال اك قو
 تبث دقو مدق هللأ مالكو « اقزارالو اقلاخ لزالا ىف یمسب ال نآ مزلب هاب هوبقعتف ادبدج اًئيش تاذلا ىف ثدحت ال

 ةيمسقلا مدعب دارملا سيلو زاجنا قيرطب وه امن كلذ قالط) نأب ةيرعشألا ضعب لصفناف قازرلا قلاخلا هيف هنأ
 ىرحب ةيراج یاسالا نإ : هسفن یرعشالا نع لوقنملا وهو لاق لب مهضعب اذه ضتري ملو ؛ ةقيقحلا قيرطب ابمدع
 ةيعرشلا ةقيقحلاب ىلاعت هيلع قداص قزارلا لاخلا ظفاف عرشلا ىف امأو « ةغللا ىف زاجب الو ةقيقحي سيل ملعلاو مالعالا
 نأ باجاف « لعفلا هب مقي مل نم ىلع لعافلا مما قالط] زيوجتب هومزلاف ةيوذلاا ةقيقحلا ىف ال ابف وه امنإ ثحبلاو

 یرابلا حف * ۱۳ ج هذ س م
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 هيلا رئاصلاو « لوألا لوقلا ةقفاوم ىضتقر عضوملا اذه ىف یراخبلا فرصتو . ىج! ىوغل ال ىعرش انه قالطإلا

 تاومسلا عيمج نأ نايب هضرغ : لاف لاطب نبا امأو « قيفوتلا هللابو اهل لوأ ال ثداوح ةلئسمف عوقولا نم لسي

 نم لوق نالطبو هللا ريغ قلاخ ال هنأ ىلع ناهربلا مايقلو « اهيلع ثودحلا لئالد مايفل « قولخم امنیب امو ضرالاو

 ىلع ليلدلا مايقل تالاقلا هذه عيمج تدسف ايلف  شرعلا وأ ةلظلا وأ رونلا وأ كالفالا وأ ةقلاح عئابطلا نإ لوقي

 « بابلا ةيآك كلذي دهاش هللا باتكو هل ثدح ال تدع دوج و ةلاحتسال تدح ىلإ هراقتفاو هلك كلذ ثودح

 ءافتنال « تاقولخملا رئاس قالخ هنأو مظعلا قالخلا هنأو هتردقو هتينادحو ىلع ضرالاو تاومسلا تاب آب لدتسا

 مزل و قولخم ريغ وهف هل ةفص نآرقلاو « ةقواذم رغ هتافصو هتاذ نأو هب موعب نم ثودح ىلع ةلادلا هنع ثداوملا

 هيلا راشأ ام ىلع جرمی لو « ىهتنا هل قواخم كلذ لكو هنیوکستو هلمفو ةرمأ نع ناك هاوس ام لك نأ كلذ نم

 ىنيمشكلا ةياور ىف ( هضءب وأ ريخآلا ليللا ثاث ناك الف : ثيدحلا ىف ) هلوق ۰ معنأ ام ىلع دملا هللف ىراخبلا

 . ةظفلا هذه هبف رک د ذي ۸ نكل نتلاو دنسلا اذهب ناربع لآ ريسفت ىف قدقت دقو ءافو ةلمبمو نونپ « هفصن وأ »

 4 نيلس را اندابعل تک ٠ و 3: ىلاعت هلوت بيس - ۸

 نأ هنع هللا یضر ةريره ىبأ نع » جرمال نع دانزلا ىبأ نع ةكللام ینئدح لیعامما اش - ۳

 « طع تق یتحر نا هشرع قوق هدنع بنك لا ل ىت ال : لا لكك هلا لوسر

 دوعسم نب و وللا دبع تعم » ٍبهو نب دز تەم رثعألا انث لح ةبعش انثدح مآ انش -- ۵

 نيعبرأ | ی عم کد واخ ن "قوذتملا قداصلا وهو - ا وللا ا E 3 یر

 ٍتالكةمبرأب ند نذؤيف اللا هلاك 9 3 1 ةا « نوكي مث 00 ةا نوکر 3 ليل نيعبرأو و

 یتح نجلا لهأ لمعي لفي يدحأ ناف وزرا نخی مث « ديعس مأ یتشوهلعو هلجأو زر بتكليف

 لذ 0 "ناو « راملا لخدیف رابنا لم لەم لسی باتکسلا هيلع بسيف ٌغارذ الإ هنييو ابی نوکیال

 » EE ةنجلا لهأ لع لمعيف باتكلا هيلع قیسف عارذ الإ هتبو ایی نوکی امس راثلا لهأ لب

 نا غاز "ديس غ ثدح ىأ تخم رذ نب رم انئدح ې نب دالخ اشو - ۰۵

 امو : تلزتف « انثروزت امم رثك أ انروزت نأ كمني ام لیربج اب : لاق هلي ”ىنلا نع امهنء هللا ىضر سابع

 « خلع دم باوجلا اذه ناك لاق - ةيالا رخآآ ىلا - انقلخ امو انيديأ نيبام هل كبر رمأب الإ لر

 تنك : لاق هللا دبع نع» ةمقلع نع هاربا نع شمعألا نع مور ات دس قف انفو ييزوو

 ضعبل مهضعب لاقف دولا نم _موقب رف بوسع ىلع یکم وهو ةنیدلاب ثرح فوم هللا لوسر عم ىثمأ

 هنأ تاتظف هل انأو بيسعلا لَك اکو تم ماقف « ب رلا نع هولأسف هوس ال مهضعب لاقو « حو رلا نع هواس
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 موضعب لاتف 7 اليلق الإ معلا نم متر مو« 3 : نم حورا لف حو را نع كنولأسيو : لاف هيلا ا

 « هولأست ال کل ان دق ضعبا
 للا لوسر نأ ةريره ىبأ نع » جرعألا نع دانزا ىبأ نع كلام ىنثدح لیعاسا اش -  ۷فاس ٠

 وأ« ةنجلا ا 3 هتالك قيدصتو هليبس ىف "دارا الا هد ر ال هليبس ىف دهاج نأ لا لکت : لاق ا

 » ةمينغ وأ د ند لان ام عم هنم ج رخ ىذلا هنکسم ىلا هج ۳۹

 ءاج » لاق « یسوم ییا نع لئاو ییا نع شمعألا نع این انثدح ريثك نب دمت شرم - ۸

 نم : لاق نا لیبس ىف كلذ ئأق هاير لتاقيو ةءاجش لتاقيو ةّيجت لنت لجرلا : لاف يم ”ىنلا ىلا ”لجر

 « هل ليبس ىف وهف الا یه هللا ةلك نوكستل "لا

 نآ ثيدح : او . ثيداحأ ةتس هيف ركذ ( نيلسرملا اندابعل انتلک تقبس دقلو : یلاعت هلوق باب ) هلوق

 حيجرت ىلإ هب راشأو ( هسفن هللا کرذعو إل ىلاعت هلوق باب ىف هحرش مدقت دقو « ىضغ تقبس قمر نإ » ةريره

 . ةمحرلا ةفص ىف قبسلا قالط] ىف لکشتسا امبف تاذلا تافص نم ةملكلا نوكل تاذلا تافص نم ةمحرلا نأب لوقلا

 لفغ دقو ىتحر تقبس هلوق نع باوجلا هب لصح انتءاك تقبس هلوق نع هب بيجأ امبمو « ةملكلا ةفص ىف هلثم ءاج

 لاق نم لوق ثيدحلا حرش ىف قبس دقو « لعفلا تافص نم اهنأ ىلع قبسلاب ةحرلا فصو لد لاق نم هدارم نع

 « لاكشإ الف ةدارإلا قلعتم نيب ذئذيح قبسلاف ةبوقعلا لاصب] ةدارإ بضغلابو « باوثلا لاصب] ةدارإ ةحرلاب دارملا

 اذا إل ىلاعت هلوق هنمو « ءاضق ىبف ةنقنم ةکحم ةعنص لک و « میقلخ ىأ « قلخلا هللا ىضق ال و ثيدحلا لوأ ىف هلوقو

 مدقت دقو « قودصلا قداصلا وهو مقلب هللا لوسر انثدح و دومسم نبا ثيدح : ىناثلا ثيدحلا . ( ارمأ ىضق

 ` ىذلا ىف مدقت ام ثحبلا نم هيفو « باتكلا هيلع قسیف » هلوق انه هنم دارملاو « ردقلا باتك ١ ىف ىفوتسم هحرش

 : هلوقل همالك عيمج الکتم لزب مل هللا نإ لاق نم ىلع در ثردحلا اذه ىف : لاق هنأ ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو « هلبق

 ان وهو « حورلا هيف خفني مث » هلوق اذكو « قيلختلا دنع عقب امن تاماكسلاب ىمالا نال « تاذك عبرأب سويف د

 هنأ درلا هجوو « ةعاطلا لهأ بذعل ءاش ول هنا لاق نم لوق دزبو : لاق « هناحبس همالك نم وهو « نك » هلوقب عقب

 لهأ مالك امهنأب نيتلا نبا هبقعتو « بذمب نمو مح ري نم لزالا ىف ملع دقو « هيلع لدبتي نأ مكسحلا ةفص نم سيل

 نم هاقلتي هنأ ىلع لمعو كلا وه امن الان : لوألا امأ « ىدوادلا هاعدا ام ىلع درلا هجوو مه جتح ملو ةنسلا

 نبا ثیدح : ثلاثلا ثيدحلا « لاق ام مزاي الف عقول لزالا ىف كلذ ردق ول دارلاف : ىناثلا امأو « ظوفحمنا حوللا

 : لاق انه دازو « ميرم ةروس ريسفت ىف هحرش مدقت دقو ( كبر مأب الا لزنتن امو إل یلاعت هلوق لوزن ىف سابع

 نذالا ىنم؟ )كبر سابا انه هلوق ىف مالاو « « دمحم باوجلا ناك » اذه ىيمششكللر « دمحم باوجلا اذه ناك د

 هيلع ليربج لوق ىف ءىحيو « ةيحاصملل ءابلاو ىحولاب دارلا نوكي نأ لمتعو « هنذإب الل: ضرالا ىلا لزنتن ام ىأ
 لوزت ىف دوعسم نبا ثيدح : عبارلا ثيدحلا . هباوجو ىدوادلا نع هلبق مدقت ىذلا ثحبلا ( كبر سمأب  مالسا
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 هنم ءىش قأيو رسما ى هح رش مدت دقو رغءج نبا وه هيف هخرش «ىح در ( حورلا نع كنولأسيوإل ىلاعت هلوق

 دارأو معلا قلطأ ليقف « تلعف و ظفلب هدعب ىذلا ىف ىتأي « هيلا ىحوي هنأ تننظف , هلوقو « هدعب ىذلا بابلا ىف

 رخآ رابتعاب معلا قالطاو هآر ام لوأ رابتعاب نظلا قالطاف ارخآ ققحت مث الوأ نظ ليقو سكعلاب ليقو نظلا

 قيدصتو » هلوق انه هنم دارلاو « هليبس ىف دهاج نمل هللا لفکست » ةريره ىلأ ثيدح : نماشا ثيدحلا . لاحلا

 سيوأ ىلأ نا وه هيف ليعامسا هخيشو باوثلا نم هيف دعو امو دابجلا ىلع تاب نآرقلا ةدراولا ىأ « هتالك

 دابجلا ف هح رش مدقت دقو € هلأ لباس ف وه اياعلا یه هللا ةيلك نوع لناق نم د یوم نآ ثا لح : سداسلا

 ىلإ اولاعت لق ال ىلاعت هلوقب دارلا یهو هللا ديحوت ةلك ىأ ديحوتلا ةدلك « الملا ىه هللا ةلك و هلوقب انه دارلاو

 ءاوس ةملك ىمست ةيضق لك : بغارلا لاق ةيضقلا ةملکمل اب دارملا نركب نأ لمتحو ةيألا ( منيو اننیب ءاوس ةلک

 . هعرشو هک انه دارملاو الءف وأ الوق تناك

 4 هاندرأ اذإ ءىشل انلوق اإ ل ىلاعت هللا لوق تا - ۹

 ةبعش نب ةريغملا نع سيق نع ليعامسأ نع ديمح نب 2 ارا انث لح داع تب باهس : انش بسم ۷

n° 572 ۶ 1 ل و 8 الذم °  

 « هللا ىتح سانلا ىلع نيرهاظ موق یتمأ نم لازيال . لوقب سر ىنلا تعمس » لاق

 ةيواعم مم هنأ “یناھ نب نقی راغ نا نم نب ديلولا انثدح ةىديجلا ان 3

 ویو مضبال و نا رم ۳ E یا نم ۰ از 3 لوقي يم لم م ىنلا تعم لاق.

 "كلام اذه ةيواعم لاف « ماشلاب مهو "لوقي ذاع: | تمم رمان نب كلام لاقف « كلذ 7 مهو هللا رمأ فأي

 ماشلاب مد ر مم هنأ 5 عرب

 نع » ريج ْن مفا ا ان اخ ناسح يأ ن ۳ دبع نع "بیعش انربخآ ناما وبأ شو - ا

 د ہت ناو امك تيطعأ ام ةمطقلا هذه ىتلأ هم ول : لاق هباصأ ف ةليس لف ا و دل فقو : لاق سابع

 » ا كارت تردآ لو « كيف هلا ٤

 نبا نع » ”ةمقلع نع مهار با نع شعالا ن هع دحاولا دبع نع ليعامسا نب و شی بس ۳

 ىلع انور مف Ann بیسع ىلع اک رتب وهو ةنيدملا ثرح نه ف اشم ین جن ینلا عم فأ انأ انب : لاق دوعسم

 لا 4 و ءىس هيف »ی نأ مرا ال مهصعب لاق ¢ € ا نع i : مپ مهصعب لاقف ¢ دولا نم

 هيلا یون هنأ 'تماءف « عقلي یننا هنع تکسف ؟ حوشرا ام : مساقلا ايأ اي لاقف مهم لجر هيلا ماقف « هنلأسملا مهضعب و جس م ىلا عد تک ری

 انتءارق ف اذكه شعالا لاق ۰ الیاف الإ م نم نوا امو نر ۳ نم حورا لق حورا نع كانولأسيو : لاق
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 صقنو « نوكيف نك هل لوقن نأ » e اذإ ءىشل انرمأ امن : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 رذ ىأ قيرط نم یریرفلا نع ةاورلا مسی عقو اذك : ضایع لاق ىزورملا ديز ىنأ ةياور نم «هاندرأ اذإ »

 مجرتپ نأ دارأ هنأكو ءانلوق امن د ةوالتلا باوصو قسنلا ةياور ىف عقو اذكو « مريغو یباقلاو لیصالاو

 نم ةدمتعم ةخسن ىف عفو : : تلق . هذه لا قلا قبسو  رصبلاب حک ةدحاو الا ان رمآ امو اإل یرخ الا ةيآلاب

 لوقلاف الإ و هنع رخأت نم حالصإ نم نكي ناف نيتلا نبا حرش اهلعو ةوالتلا قفو ىلع ءانلوق ام , رذ ىبأ ةياور

 نأ ىلع لد : لبنح نب دمحأ لاق لاق ىبأ انثدح ةيمهجلا ىلع درلا باتك ىف متاح ىنأ نبا لاق : ضايع ىضاقلا هلاق ام

 هلوقل همالكب ملقلا قطن امنو : لاق ثيدحلا ء بتك | لاقف ملا هللا قلخ ام لوأ , ةدابع ثيدح قولخم ريغ نآرقلا

 « قوم ريغ وهف هقلخ لوأ ىلع قباس هللا مالكف لاق < نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ ءیشل انلوق اما إل

 قلخ دق ناكل اةولخم نك ناك واف € نك إل هلوقب هلك قاخلا هللا قلخ لوقي ىطيوبلا تعم ناملس نب عيبرلا نعو

 وه « ليعمسا » نع هيف هلوقو ةريغملا ثيدح : لوألا . ثيداحأ ةس هيف ركذ مث « كإذك سيلو قولخمب قلخلا

 مدقت دقو ( هللا ىمأ مینا ىتح ) هلوق هدعب ىذلا نمو هنم ضرغلاو « مزاح ىنأ نبا وه « سیقو د دلاخ فأ نبا

 باوصلاو ةعاسلا ثيدحلا اذه ىف هللا ىمأب دارملا لاطب نبا لاقو « < ماصتعالا باتك و یف هحرش دنع هب دارملا نایب
 نب كلام ةياور هيفو كلذ ىف ةيواعم ثيدح : كلاثلاو ىناثلاو . هئاضقو هکح ىلإ عجريف ةعاسلا مايقب هللا نمأ
 هيف هلوقو كلذ هلع ةيواعم ركذو 5 ماشلاب مو ذاعم نع ملا رسكو ةمجعءملا ءاخلا فیثخو ةيناتحتلا مطب شاع

 « هجو الو : لاق « ةنيل فلأ اهدعب ةمجعم لاد مث ةلمبملا رسکب « مهاذح و لیصالا ةياور ىف عقو « ملذخ نم الو.

 « رباج نبا و « نالذخلا نم ماللاب و ةمجعملا ءاخلا حتفپ باوصلا نكلو : لاق ؛ مبقفاوي ال نم مرواج نم ىنعي

 ةيليسم نأش ىف سابع نبأ ثيدح : عبارلا ثيدحلا . هدجل بسن رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع وه هيف روك ذملا

 كيف هللا مأ ودعي نلو هلوق هنم ضرفلاو « هحرش عم یزاغلا رخاوأ ىف هماتتب مدقت دقو « افرط هنم ركذ

 « حورلا نع دوبلا لاؤس ىف دوعسم نبا ثيدح : سهاخلا ثيدحلا . ةداعسلا وأ ءاقشلا نم كياع هردق ام ىأ

 ىف ىذلا مالا انه سمالاب دارملا نأ اعز ةميدق حورلا نأ معز نم هب كس ( فر مآ نم حورلا لق إل هلوقو

 قايس نم اهنم لكب دارملا نيبتب ناعمل نآرقلا ف درو مالا ناف دساف وهو €( سالاو قلخلا هل الأ ١ ىلاعت هلوق

 €( مالاو قلا هل الأ ىلاعت هلوق ىف ىذلا مالاب قاعتي ام € نولمعت امو مقلخ هللاو ل باب ىف قأيسو مالكا

 اک رومألا هب دارملا ناف اذه دوعسم نبا ثيدح ىف ىمالا امأو « مالكلا عاونأ دحأ وه ىذلا بلطلا ىنعمب هنأو

 سابع نبا نع كلام نأ نع ىدسلا ريسفت نف ثيدحلا قرط ضعب ىف حيرصتلا عقو دقو قولحلا هب دارو قاخلا لاقي

 , هللا مأ نم ءىث وه سيل هللا قلخ نم قاخ وه لوقي < یر سآ نم حورلا لق إل ىلاعت هلوق ىف هريغ نعو
 ىلاعت هلوق ىف روك ذلا حورلا وأ ةايحلا ام موقت ىتلا حورلا ىه له اع لوئسلا حورلاب دارملا ف فلتخا دقو

 نأب ىناثلاب لاق نم كسمتو ( اهف حوراو اللا لزنت ) لاعت هلوق قو ( افص ةئالملاو حورلا موقي موي 0

 « اثيدحو امبدق اہف سانلا ماكست دق ةايحلا اهب ىتلا حورلاو « یحولاب الإ فرعي ال امع ةداعلا ىف عقي امنإ لاوسلا

 ظفل هللا قلطأ دقو < لوألا فالع بيلا لع نم یھ لب هب مه لعال سانلا رثك أ ناف روكذملا حورلا فالخم

 ىلع هرمأ نم حورلا قلی و هلوق قو < انرمآ نم احور كيا] ارا كلذك و ) ىلاعت هلوق ىف ىحولا ىلع حورلا
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 یسیع لعو تایآ ةدع ىف ليربج لعو  هنم حورب ممديأو إل ىلاعت هلوق ىف رصنلاو تابثلاو ةوقلا لعو ( ءاشي ن
 ةرامالا سفنلاو « ةنئمطملا سفنلا : هلوق ىف اضن اهاس لب احور مدآ ىنب حور ةيمسن نآرقلا ىف عمي ا
 اهنأب معز نم كسسمتو « توم ا ةقئاذ سفن لك « اهاوس امو سفنو « سفت اوجرخأو « ةماوللا سفنلاو « ءوسلاب
 ا عقت ةفاضإلا نال هيف ةجح الو ( ىحور نم هيف تخفنو ال ىلاعت هلوق ىف ىلاعت هللا ىلإ اتفاضاب ةعدق

 . ليبقلا اذه نم « هللا حور : هلوقف هللا ةقانو هللا تيبك هنع لصفني ام ىلعو < ةردقلاو لعلاک فوصوملاب موقت
 : بتارم ثالث ىلع ةفاضالاف داحإلا ىنعمب ىتلا ةماعلا ةفاضإلا قوف یهو فيرشتو صيصخت ةفاضإ ىهو : یا
 « ءىش لك قلا هللا : ىلاعت هلوق مومع ةقواذع حورلا نأ ىلع لدي ىذلاو « ةفص ةفاضإو فيرشت ةفاضإو داحيإ ةفاض]
 هلوقو « نيملاعلا بر « قولخم بوبرم لكو ةبوبرم حاورالاو « نیل والا كئابآ برو مكبر « ءىث لك بد وهز
 ىتأ له إل هلوق هنمو « امم هحورو هدسجل باطخلا اذهو ( اًميش كت لو لبق نم كتقلخ دقو ) : ايركرل ىلاعت
 نإ انلق ءاوس € م انروص مث م انقلخ دقلو اإل ىلاعت هلوقو ( اروك ذم ائی رش نكي, ل رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع
 نيصح نب نارمع ثيدح ۳۳ تیداحالا نمو « طقف حاورالا وأ اعم داسجالاو حاورالا لوانتي انقلخ هل وق
 ئاللا نأ ىلع قافتالا عقو دقو « قلخلا هدب باتك » ىف هيلع هسنتلا مدقت دقو « هریغ ءیث نکی و هللا ناک و

 اذه مدقت دقو «ةقول الإ نوكدت ال ةدنجلا دونجلاو « ةدنجب دونج حاورالا » ثيدحو « حاورأ مو نوقولخم
 ذخأ هللا لوسر اب : ىداولا ىف اومان امل لاق الالب نأ ةداتق ىأ ثيدحو « بدالا بانک ١ ىف هحرشو ثيدحلا
 . نيح مكحاورأ ضبق هللا نإ » ثيدحلا اذه ىف قب هلوقل اعطق حورلا سفنلاب دارلاو « كسفنب ذخأ ىذلا ىسفنب

 ” اذه دئاوف ةيقب ىلع مالكلا مدقت دقو « ةبآلا < اهتوم نيح سفنالا فوتي هللا لاعت هلوق ىف «  ثيدحلا ءءاش ٠
 ةياور ىف عقوو « رثكآلا اذك ( اليلقالإ ااا « ناحبس ةروس ىف ثيدحلا

 « انتءارق ىف اذكه شعالا لاق : هتيقب ىف هلوق لوالا ديؤيو ةروبشملا ةءارقلا ققو ىلع « متين ةوأ امو » ینیمشکلا "
 نوکیف نك ءیشلل ىلاعت هلوق وه مالا نأ نيبتف «قولخم هللا مآ نأ معز ىف ةلزتعلا ىلع درلا هضرغ لاطب نبا لاق
 ىنا واولاب هيلع هفطعل قاخلا ريغ ممالا نأو « ةقيقح نك لوقپ نر دحاو ىتعمب هلوقو هرمآ نأو هل هرمأب
 . < نولمعت امو کقلخ هئاو :  باب ىف اذهل ديزم قأيسو

 .دقنت نأ لبق رحبلا دفنا بر تاكل ادا دم حبلا ناك ول لق )ل : یلت وا لوق اپ - ۰
 ۹ دو حیا الق ةرجش نم ضرألا ىفام نأ ولو « 4 اددم هلثع انئج ولو نر تاك

 ی ا 2 رمايأ ةتس ىف ضرألاو تاوامسلا اخ ىذلا لا كر نإ و هلا تاک ت دق ام
 كرابت « رمالاو قاما هلالأ « وب ٍتارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو ؛ انيق هبلطب راينا لی الا یشغب

 لاذ : رخس 4 نيلاعلا بر ا

 "نأ ةريره ىبأ نع » جرعألا نع دان زلا ی نع ”كلام انريخأ فسو نب هلا 27 شی — ۳

 نأ هنلک تي دصأو هليبس ىف داملا الإ هتيب نم هجر خال هليبس ىف دهاج نمل لا لفکست : لاق ملا لوسر
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 «ةمینغ ۳ رج نم لان امي هنکسم ىلإ و ۳7 وأ ةنجلا لدی

 ةياور ىف ( اددم هلم انثج - هلوق ىلا - یر تامكل ًادادم رحبلا نك ول لق : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق
 نم ضرألا ىف ام نأ ولو هلوقد ) هلوق « املك ةيآلا ةمرك ةياور ىف قاسو « ةيآلا رخآ ىلإ د ىزورملا ديز فأ
 متاح ىنأ نبا هجرخأ ام افوزن ببس ىف ءاج ( هللا تانك تدفن ام رحمآ ةعبس هدعب نم هدي رحبلاو مالفأ ةرجش
 متيتوأ امو ؛«فر سا نم حورلا لق 2 ىلاعت هلوق لوز و حورلا نع دوهلا لاؤس ةصق ىف سابع نبا نع حيمص دنسب
 جرخأف ةبالا € ىر تاماكلا دادم رحبلا ناك ول لق إل تازنف ةاروتل انيتوأ دقو فيك اولاق ( اليلق الا لعلا نم
 ءاملا دفنل ادادم رحبلاو امالقأ ضرالا ىف ةرجش لك ناك ول : لاق ءازوجلا نأ قيرط نم هريسفت ىف قازرلا دبع
 دغني نأ كشوب نآرقلا اذه ىف اولاق نيك رشلا نأ ةداتق نع رمعم نعو « هللا تاك دفنت نأ لبق مالفالا ترسکدتو
 ضرالا رجش ناك ول : هللا لزنأف هيفو هوهن ةداتق نع ةبورع ىنأ نب ديعس قيرط نم متاح ىنأ نبا جرخأو « تازنف
 ىنأ انثدح متاح ىنأ نبا لاق « دفنت نأ لبق راحبلا ءام دفنو مالفألا ترسکست ادادم رعأ ةغبس رحبلا عمو امالفآ
 ادادم رحبلا نك ول لق ١ هلوقو 4 ردقب هانقلخ ءىش لك انأ ١ لجو رع هللا لوق لوقي ملا لهأ ضعب تعم
 ةيانع هل تناكو ردق هل ناكل اقوام ناك ول هنال قولخم ريغ نآرقلا نأ ىلع لدي ةيآلا م رحبلا دفنل نر تایاکسا
 ید نإ ) هلوق ۰ بالا رخآ ىلا € یر تایلکل ادادم رحبلا ناک ول لق ب ىلاعت هلوق التو « نيقواخلا دافنك دفنلو
 نع رذ ىنآل اذك (للذ رخس « رابنا لیلا ىثغي شرعلا ىلع یوتسا مه مايأ ةتس ىف ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا هللا
 € شرعلا ىلع هلوق دعب « لاق نأ ىلا قاسو < هللا كير نا هلوقو ىزورملا ديز نآ ةياور قو « هدحو ىلمتسملا
 هيلا راشلا ةريره ىنأ ثيدح هيف رك ذو « ابلك ةيآلا ةعرك ةياور ىف قاسو ( نيملاعلا بر هللا كرابت إل هلوق ىلا
 «تابلکو » رذ ىلأ قيرط نم ةخسن ىف عقوو «هتلک قيدصتوو هلوق هنم دارلاو « هليبس ىف دهاج نا هللا لفكت ه ابیرق
 . «باوثلا نم هيلع دعو امو دابجلاب ةدراولا سماوآلا هتاملكب دارملا نوكي نأ لمتح : نيتلا نبا لاق عملا ةغيصب
 هلوقو « هلتق ىلع صرحلاو ام.ذك نم ةوادع هسفن ىف تبني اهب هقيدصت نأو نيتدابشلا ظافلأ اهب داري نأ لمتحيو
 ؛ تلصف مح ريسفت ىف سابع نبا ثيدح ىلع مالكلا ىف ةنسلا نايب مدقت < مايأ ةتس ىف ضرالاو تاومسلا قاخ 3
 راهنلا ىف لیلا خوی ۷ هلوق وهو هيلع قايسلا 2لالدل فذغ لیلا راهلا یشفیو ىأ ( رابلا ليللا ىشغي إل هلوقو
 اذه رخاوأ ىف هيف لوقلا طسب ىقأيسو ( ىمآلاو قاخلا هل الأ ١ هلرق ةيآلا نم ضرغلاو ( ليللا ىف راهنلا جويو
 . هيف امو بابلا اذه لاطب نبا فذحو . ىلاعت هللا ءاش نا نولمعت امو مك-ةلخ هللاو باب ىف باتكلا

 قدارالاو ةّئيشلا ف ساپ - ۱

 كلذ ”لعاف ىلإ ءىشل ناوت الو هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو-ءاشت نم كلا یت ون ) 'ىلاعت هللا لوقو
 4 هاشي نم یذپب هلا نكلو تببحأ نم ىردهتال نا هللا هاشي نأ الإ ادغ

 ( سیا کب ديري الو سيلا کب ہللا دیرب ]ل بلاط ىأ ىف "زن هيبأ نع بیسلا نب ديعس لاق
 اذإ ا هلا لوسر لاق : لاق سنأ نع » زيزعلا دبع نع ثراولا دبع ان لح دسم شو - ۵
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حأ نأ نو الو « ءاعدلا ىف اومرعاف نا موعد
 4 4 هرکتسمال + ها ناف « ییا تش نإ | مد

 نع ديجلا ةا نر وب ليعامسإ انثدحو « ع ىرهثلا ن 5 ا ارا قا اهلا وبأ اش - 6

 نا ريغ مالسلا اههیلع ىلع نب نيسح "نأ نيسُح ن ىلع نع باهش نبا نع قيتع ىلبأ نب ردع نع ناملس

 « نولصت الأ ملل لقف هلل الم هلل ولوسر تن ةمطافو قرط ا O نأ هربخآ بلاط ىبأ نہا

 نيح ل و 1 لوس فرصنا ا دب انثعبي نأ ءاش اذإف هلا ديب انسفنأ ام إ نأ لسنا تاق : ع لاق

 « ًالدح N ناسالا ناکو : لوقيو هذغ برغي رد وهو تم مث اش ىلإ مج رب لو كلذ تلق

 ةربره نأ نع » راسب نی ءاطع م نع لكن لاله اد 7 حيلق انلدح راسن ۳ -- 5

 ES 3 اهنتأ ثيح نم ”قرو + فی عركزلا ةماخ لاک هولا لء : لاق لك 7م هللا لوسر نأ هنع هللا یفر

 اهتصقی یتح ةلدتعم ءاص ةَررألا لک رفاكلا لثمو « ءالبلاب کی نمؤلل تال كك تنکس اذإف

 « ءاش اذإ هللا

 "نیا دبع نأ » هللا دبع نب ماس ینربخآ ىرهُلا نع ی انرخآ ما نب کا اشو - ۷

 ۳۹ ابف کواق اما : لوقی تلا ىلع ملاق وهو و هلا لوسد تعم : لاق امنع هللا ىضر رغ

 اوزجع مث رابنلا فصتنا یتح اهب اولمعف اروا قاروثلا "له ىطعأ « سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب اک ٠

 اطاریق اطاربق اوطعأ اوزجع مث رسم ةالص ىتح هب اولمعف لیلا ليجإلا لهأ ىلمعأ مث « اطاريق اطاريق اوطعأف

 الع هرقأ ءالؤه انبر ةاروتلا لهأ لاق « نيطا ريق نيطاربق یا نممذلا ورق يخه ؛ ملف "نارقلا يطعأ 9

 « ءاشآ نم هيتوأ یلضف كلذف : لاقف ءال : ولت ؟ ءیش نم رجا نب مدل له: لاق « ًارجأ رثكأو

 نب ةدابع نع سيردإ ىلأ نع یرهزلا نع رمعت ان ربشآ ماشه انثدح یی ۳ دبع اش - بوم

 الو | ار الو ارش للاب | وكرشت a ىلع کمیاب : لاقف رطهر ىف هيلي نا كل تعياب : لاق تماصلا

 متم و نمف فو رعم ىف وصمت رعد کردیا نيب هنورتفت ناتو اوت الو عدالوآ رفت الو

 للا ىلإ کالذف ها هرتس نمو « روپطو ةراذک هل وهف ايندلا ىف هب ذخا اعيش كلذ نم باصآ نمو هللا ىلع هرجأف

 هل رفغ ءاش ناو هب ذع ءاش نإ

 نامل هللا ین نآ ةريره ىلأ نع دمت نع بویآ نع بیو انث دح دَسأ نب لسم اش - ۹

 اسراف نرلتأو ةأرما لک نختلف یثاسن ىلع ةليللا نك وطأل : لاقف « ةأرما وس هل ناک مالسلاو ةالصلا هياع

 ناکو : عيل هلا ین لاق مالغ قش "تتلو اما الإ ني« تلو اف هئاش لع فاطف « هللا لس ق لتا
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 6 لا لیبس ىف لناقی اسراف تدارف نيك ةأرما لک تل یاسا نایلس

 یضر سابع نبا نع » ةمركع نع هاذلا للاخ انثدح نا باهولا دبع اند ع اشو بس ۷۰

 : لاق « هللا ی كيلع سأب ال : لاتف 4 هدومی "یا رعأ ىلع لخد و 2 ها لو ا هللا

 ا 2
 « اذإ م ی : ۶ للا لاق « روبقلا ه هرز ٠ رايك یش ىلع ىلع روفت ى م ل روبط "یار ءالا لاق

 نع اومان نی هيبأ نع 087 لل دبع نع نيصح نع مشه 19 مالس نبا شر بس ۱

 ىلإ اوئضوتو مهجاوح وصف « ءاش نيح اه درو ءاش نيح کحاورآ ضبث 4 نا "نإ : 1 ین لاق غ2 ¢ ةالصلا

 4 ف ماقف ا سمشل ثلا تعلط نآ

 ليعاع | انثدحو ¢ ا بارش نبا نع ماریا ا دح 4 ةعاق نب یے اشو بس ۴

 3 ا ادع قطصا ۳ و 3 وپ رو نيماسملا نم لجر بتا ::لاق ةريرهابأ نأ »

 "یدوپبلا ماناف « تالذ دنع هدی لا مقرف « نيلاعلا ىل ء'ىموم ىفطصا ىذلاو یدوهیلا لاقف « هب مسی مق ىف

 ىلع ینو ریخت ال هلك "ینلا لاقف « لسا رمأو هر

 ىردأ الف ¢ شرعلا بناحم 1 ”شطاب یوم اداف 0 قیف نم لوا نوک ۳ ةمايقلا 24 ف سائلا ناف یموم

 ۽

 | نم ناک ىذلا ° رخ اف ا لا لوسر ةئذوهلا بهذف

 « هلا ینیتسا نم ناكوأ لب قافأف قوص نمیف ناک أ

 نب سنآ ن هرع ) روا ارا نوراه نب و أ نب ناجا سَ بس ۳

 اهر الف اهتوسرحي ةكئاللا دجیف لاجدلا ابيتأي ةنيدملا : لش ها لوسر لاق : لاق هنع هللا یضر كلام

 « هلا ءاش نإ نوعاطلا الو لاّجدلا

 0 ايأ نأ » نه رلا دبع نب ةهلس 3 دخ "یرهززا نع ”بيعش ارا نايلا ۲۱ اش - ۷۵

 « ةمايقلا موي قتل ةعافش ىتوعد ىت نأ هللا ءاش "نإ دب ارا لکل وا قلع ا لوسر لاق : لاق

 نب رلیعس نع یرهآزا نع دعس نب مار رب انثدح *ىخللا ل "ناوفص "نب م شو - ۷۵

 ۱ عزل نأ هللا ءاشام تعزنف ٠ بیلق لغ یتیأر 0 انأ انني لك لا لوسر لاق : لاق ةريره ىا نع » تلا

 59 رغ تااحتساف رم اهذخآ مهر هی ا و ىو نیر آن عزف فا ی نیا اهذخآ

 « نآمعب هلوح "سانلا برض یتح هرف یرفی سانلا نم اًيرقبع دأ مف

 یرالا حف * ۱۳ ج هاب --- م
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 ناك : لاق یسوم یآ ع نع » ةّدرب تأ مهر نع اوا انثدح ءالعلا نب دمع اش - ۷۲

 ىلع نا ىضقيو اورّجؤتْلف اومفشا لاق ةجاملا بحاص وأ ”لئاسلا هداج لاق ابرو « ”لئاسلا هان اذإ ؛ لام ؛ىبلا

 « ءاشام هلوسر ناسا

 ال لا ل” ىلا نع اا CERES و شو - ۷

 ءاشي ام لعفي ها هتلثسم مزعيلو « تنش نإ ىنقزرا « تئش نإ ینجرا « تفش نإ یل رفغا مبل يدا

 » ل ةركمال

 كارد نا یئدسح 'ىعازوألا انثدح ورک صفح وبآ انئدح دم نب هللا دبع اشر - ۷۸

 نصح نب سيق قب او وه را هنأ امهمع هللا ىضر.سابع نا نع » ٍدوعسم نب ةبتغ نب هلل دبع نب هللا كيبع

رسک نب ام ا ا نموت ربحاص ىف را لا
 انأ ثيدامت یا لاقف سابع نبا هاعدف ةئراصنألا 

 « معن لاق ؟ هنأش ”ركذي لتي ه هلا لوسر تعم له هيف ىلإ ليبسلا لأس ىذلا ىسوم بحاص ىف اذه ىحاصو

۳ له لاتف لجراجذا لبثارسٍ ینب جام ىف یسوم اب : لوق هه ةلوسر ' تعم ىلإ
 ؟ كنم لعأ ادحأ 

TTيآ توملا هل هللا لمف هيا ىلإ ليبسلا قيال رخ  » 

 ىسوم یتف لاقف « رحبلا ىف تولار عبتي ىموم ناکسف « هاقلتس كنإف مجراف توحلا تدقق اذإ : هل لیقو

 : ىموم لاق « هرك ذأ نأ ناطيشلا الإ ريناسأ امو تولا تين ىنإف ةرخصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ : ىسول

 انك ام كلذ

 ىنربخأ بهو نبا انثدح ف نب دمحأ لاقو « ”ىرهزلا نع بیعش انربخأ ناملا وبأ شرم - ۹

 ءاش نإ ًادغ لزب : لاق 0

 « لا صقام امهنأش نم ناکو آ رضخ ادجوف « اصصق اهراثآ ىلع !دتراف « ىغبن

 رب ۶

 هللا رلوسر نع ةربره " ىلأ نع » نجرل دبع نب ةماس 2 باهش نبأ نع سنوي

 « بّصحللا ديرب رفكلا ىلع اومساقت ثيح ةنانك ىب و فيَ هل

 : لاق رج نب هلا دبع نر سابع نبا نع ورم دمة نبا انئدح دن نب هلا دبع ام - بس ۰

 : لاق « تف ۳ 3 نوماس ما لاق « هللا ءا ش نإ نولفاق از : لاق | امختف فاطلا لحأ تم رّصاح

 ناف ها ءاش نإ 1 نواؤاق ۷ هل ىنلا لاق 6 "ناحارح - ممتباص او ¢ 1 لاعقلا ىلع ارتقا
 مهم كلذ

 « 4 ا لوسر مس و

 يملا نأ مهضعب دنعو ءاآوس ةدارإلا رك الا دنع ةكشاا : بغارلا لاق 1 ةدارالاو ةئيشملا ىف باب ) هلوق

 2 ةدارإلا توت لمعتسل فرعلا قو« ةب اصالا سانلا ندو داعإلا هللا سیف 4 تن اصا و ءیشلا داعإ لصالا ف
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 ءىثل نلوقت الو : هلوقو « هللا ءاشپ نأ الإ نؤاشت امو : هلوقو ۰ ءاشت نم كللا قوت : ىلاعت هللا لوقو ) هلوق

 دعب قوبلا لاق ( ءاشي نم یدهب هللا نکسا و تببحأ نم یدبت ال كنإ : هلوقو « هللا ءاشي نأ الإ ادغ كلذ لعاف ىنإ

 لاقف مهنود هل ةئيشملا نأ هقلخ هللا لع دقو هللا ةدارإ « ةئيشملا » یعفاشلا لاق ناملس نب عيبرلا ىلا هدنسب قاس نأ
 رع یعفاشلا لثس لاق عییرلا ىلا هبو « هللا ءاشي نأ الإ ةئيشم قاخلل تسيلف ( هلا ءاشي نأ الإ نژاشت امو ١

 : لاقف ردقلا

 نكي مل أاشت مل نإ هاش امو أش ۸ نو ناك تش ام

 ىف ركذ ام ريغ اهنم اعضوم نيعبرأ نم رثك أ زيزعلا باتکسلا ىف ةئيشملا رك ذ نم ررکت ام قاس مث « تايبآلا

 هل وقو ( ءاششي نم هتحرب صتخي ) هلوقو ې مراصبأو مهعمسإ بهذل هللا ءاش ولو إل ةرقبلا ىف ىلاعت هلوق ةجراا

 € ءا نم هیت هللا دس لضفلا نإ لق 3 نآرع لآ ى هلوقو 4 هاش ام هلع 3 هلوقو < عال هللا ءاش ولو ال

 نا كلذ نود ام رفنيو هب كرشي نأ رفني ال هللا نإ ۷ ءاسنلا ف هلوقو < ءاشي نم هلسر نم یتجیو ب هلوقو

 ابي كسم دقف ةيالا < انژابآ الو انكرشأ ام هللا ءاش ول اوكرشأ نيذلا لوقيس  ماعنالا ىف هلوق امأو 4 ءاشإ

 هللا نأ وهو نيهاربلا هيلع تماق لصأب اوكسمت ةنسلا لهأ نأ باوجلاو « ةنسلا لهأ ىلع ادر ايف نإ اولاقو « ةلزتءملا

 « هطرش نودب طورشملا توبث ليحتيو قلا ىف طرش ةدارالاو « اثیش قولخلا قلخي نأ ليحتسيو قولخم لك قلاخ

 ردقلاو ةئيشملاب اوكسمت كلذب ةجحلا اومزلأو لسرلا هب مءاج ىذلا لوقنملا اوبذكو لوقعلا نوكرشملا دناع املف

 هيلع ردق نف مهماسک أب دابعلا ىلع ماکحالا نايرجو ةعيرشلا هب لطبت ال ردقلا نال ةدودرم ةجح یهو « قباسلا

 هيلع ردق نمو « نيكرشملا ريغ نم هل رفغب نأ ءاشب نأ الإ باقعلا هيلع ردق هنأ ىلع ةمالع كلذ ناك ةيصمملاب

 لطاب وهو قولخلا ىلع لاخلا اوساق ةلزتءملا نأ ةلثسملا فرحو « باوثلاب هيلع ردق هنأ ىلع ةمالع كلذ ناك ةعاطلاب

 مل هعيطي نم بذع ول قلاخلاو « ةقيقحلاب هل اكلام سیل هنوكسل املاظ دع هعابتأ نم هعيطي نم بقاع ول قولا نال

 ابلك رومالا نأ ىلع لدي بغارلا لاقو « لعفي أع لئس الو ءاشي ام لعفي هلك یمالا هلف كلم عيا نآل املاظ دعي

 ىف هب ءانثتسالا قيلعت ىلع سانلا عمتجا ام الع ةفوقومو اپ ةقلعتم دابعلا لاعفأ نأو « هللا ةثيشم ىلع ةفوقوم

 نب ربع ناك : لاق هع نع ىرهزلا ىخأ نبا قيرط نم ىرهزلا ةمجرت ىف ةيلحلا ىف معن وبأ جرخأو « لاعفالا عيمج

 : ايف لوقي ىلا ديبل ةديصق ةياورب ىمأي باطخلا
 لجعو قیر هللا نذإبو لفن ريخ انبر ىوقت نإ
 لعف ءاش ام ريخلا هيد هل دن الف هللا دما

 لضأ ءاش نمو لابلا معان یدتها را ليس هاده نم

 لهال لدیو « ملل ةعبات مدنعو للعلا ةعبات ةنسلا لهأ دنع ةدارالا نأ ةنسلا لهأو ةلزتعملا نيب عازنلا فرحو
 ةئيشملا تابثإ یراخبلا ضرغ لاطب نبا لاقو  ةرخالا ىف اظح ف لمحي ال نأ هللا ديري إل ىلاعت هلوق ةنسلا
 دساف وهو هلعف تافص نم ةفص اهنأ ةلزتعملا عزو « هتاذ تافص نم ةفص هتدارإو « دحاو یمع امهو ةدارإلاو

 ثلاثلاو ىناثلاو . منم میش ىف ال وأ امهنم لك ىف وأ هريغ ىف وأ هسفن ىف امدح نأ لخم ١ ةثدحم تناك ول هتدارإ نآل
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 یرابلا نوكي نأ لطبو « ام ادب رم ريغلا نوک نأ مزلي هال ًاضيأ دساف یاثلاو 3 ثداوحلل الع سيل هز ال لاح

 ةقيقحو « هريغ ىف للعلا ثدحأ اذا امل اع نوكي نأ لطب اک ريذلا وهو ةدارإلا هنم تردص نم ديرما ذا اديرم

 ماسقألا هذه تدسف اذاو « افن اهمايق مزلتسي هن ال لطاب عبارلاو . هرغ نود هلم ةدارإلا نوكت نأ ديرملا

 هذهو : لاو هتداراب عقو ام« ادارم هن وک حص ام ابقلعت نوکی و 3 هتاذب ةماق ةفص ىف هم دق ةداراب دی رم هنأ حص

 هلوق كلذ ىلع لد دقو « ءاشي ام الإ نولعفب ال مینو دابعلا لاعفأ قلا هناحبس هنأب لوقلا ىلع ةيذيم ةلئسملا

 لاعت هلوقب كلذ دك أ مث < اولتقا ام هللا هاش ولو إل لاقو « تابآلا نم اهريغو ( هلا ءاشي نأ الإ نوماست اموإ

 لعافلا وه ناك اذاو « هل اديرم هنوكل منم عقاولا ماتقا لعف هنأ ىلع لدف < ديري ام لمفي هللا نكلو إذ

 درب م ولو 6 هتدارو هللا ةكيشع وه ۳۹ دابعلا تك نأ ةبالا هذه تبق 6 لعافلاو معيش ديرما وهف مهلاتتقال

 اللا قلعتت ل والاف 6 رب دقت و ءاضق ةدادإو 0 عب رشأ و أ ةدارإ : نام ىلع ةدارإلا 0 لاقو 3 عقو ام هعوقو

 لوالا ىلاو 6 ةيصعمو ةعاط تاثداحلا عیمج طب تانئاكلا عي ةلماش ةيناثلاو ال مأ تعقو ءاوس ةيصعملاو

الا لاو 3 سلا 8 ديرب الو رسالا 5 هللأ كبري ۳ لاعت هلو ةراشالا
 نأ هللأ درب نف 0 ىلاعت هلرش ةراشإلا ن

 اضرلاو ةدادإلا نيد مطب قرفو 4 ارج اقيض هردص لعج هلو نأ در نمو <« مالسالا هردص حرشپ هد ده

 هل وقو 2 ةبالا اه ده سفن لک انيتال انش ولو ۳ ىلاعت هلوقل 4 اهاضرب الو ةءصعملا عوقو در رب : اولاقف

 هجرخأ ام ةئسلا لهأ باجأو < رفكلا هدابعل ىضري الو هل وقب ًاضيأ اوكسمتو < رفكلا هدابعل ىضري الو

 هدابعل یضرب الو ie ىنغ هللا ناف اورفك: نإ 3 لاعت هلرق ىف سابع نبا نع تا هلاجر دنسإ هريغو ىربطلا

 لاق نيذلا نيصاخلا هدايع دارأف 2 هللا الإ هلإ ال مطرقب میوات ربط نأ هللا دارأ نيذلا رافكلا هدابعب یه 4 رفكلا

 تلاقو « هلا الإ هلإ ال نأ ةدابش ىوقتلا ةبلك مهمزلأو نامإلا مبل بيغ «ناطلس مهلع كل سيل یدابع نإ إل مف

 6 اماع ج رق هللا ءاش نآ الإ ةعاطلا نوءاشآ امو هانعم 2 هللا اف نأ الإ نواشت امو ۳ ىلاعت هل و ى ةلزعملا

 ةئيشلا فرصو لابقتسالل طرشلا فرح نآل ءاش ام عضود ىف ءاشي نأ الإ لاق ال كلذک ناك ول هنأب بقعتو

 نم بولطاا وهو اسك ةماقتسالا ةئاشم ةبألا ق روک ذا اما و « هم ءىشب ةيآلل راعشإ دل فد رج رسقلا لا

 ةيكمملا نأ نودیرب « كللا ةمكمجلا هتضتقا نم یطع ىأ < ءاشن نم كللا قوت ب ىلاعت هلوق ىف اولاقو « دابعلا

 ءاشي نم كلملا ىطعي نأ ةيالا رهاظو « موق نع هللا ىلاعت « هللا ىلع كلذ بوجو نوعديو ةحاصملا ةياعر ىضتقت

 نم كلما قۇي لب حاصأ الو بوجو الو قاقحتسا ةياعر ريغ نم ال مأ كلمال حاصي نم تافصي افصتم نک ءاوس

 وعد و هب نموت نم ءاش اذا هينونو 2 ةنعارفلاو دورك لكم رافكلا نم ريثكسك کل یہ هثمعت رفکی و هب رفكي

 صيصخت هتدارإب هماكحأو هيلع نيرمآلا الك ف هتکحو 2 ناماسو دوادو فسيوي لم قاخلا هب محریو هد ىلإ

 ى تلو هيبأ نع بدسم لا نب كيعس لاق 6 ءاشب نم ید هللأ نکلو تييحأ نم ید ال كنإ ( هلوق ۰ ها رودقم

 تااقو 6 زیایلا 1 هضعب و قوتسم هحرش كانه مد و صصقاأأ ةروس بس ف هما ال وصوم مدت ) بلاط یآ

 هوعدب یح فذطالا 4 نرقش هيلو لع عوباملا لعق ال كيال 1 تيبحأ نم ىدهت ال 3 یعم بألا هذه ف ةلزنءلا

 نمي مثدارمو هيلع ليلد ال هيلإ نودنتسي ىذلا فطالا نأب بقمت و « كلذل نيلباقلا نیدنبااب ملعأ هللاو « لوبقلا ىلا

 نيذلا ىأ » نيدتبملاب ملعأ وهو 07 ىلاعت هلوقب دارا او هللا محب ال هتاذل هئم كلذ مش ف لقب ال نع لش
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 مطوفل ةلزتعلا اهب كمت اع ةيألا هذه ( ىسعلا مكي ديري الو سيلا مب هللا دير, ) هلوق ۰ لزألا ىف كلذب مهصصخ

 ضرملا عمو رفسلا ىف موصلا نيب رييختلا رسيلا ةدارإ ىنعم نأب بقعتو « ةيصعملا ديرب ال هنأ ىلع لدي اذه اولاقف

 هنال عقي ال یذلا وه مارلالاف « تالاحلا عيمج ىف رفسلا ىف موصلاب مازلالا ةيفنلا رسعلا ةداراو هطرشب راطفالاو

 دقو « ةدارالا تايآو ةئيشملا تايآ نيب لصفلاو روك ذا ثيدحلا نع اهريخأت ىف ةمكحلا ربظت اذهبو هدیرب ال

 « ىلاعت هللا هديري ام الإ عقب ال هنأ ىلع ةنسلا لهأ قفتا دقو « ًاضيأ ةريثك عضاوم ىف نآرقلا ىف ةدارإلا ركذ ررکت

 نأ اومعزو « هبلطل هدارآ ول هنال رشلا ديري ال ةلّتما تلاقو « ام ارمآ نكب ملنإو تانئاكلا عیب ديرم هنأو

 « امنع هزني نأ ىغبنيو هلل ةدارم ءاشحفلا نأ اولوقب نأ مهمزلي هنأ ةنسلا لهأ ىلع اوعنشو ةدارإلا سفن مالا

 الهأ امل قلخو رانلا قلخ هنأ توبثلو « هيلع بقاعيل ءىثلا ديرب دق ىلاعت هللا نأب كلذ نع ةنسلا لهأ لصفناو

 ةنسلا ةمنأ شعب نإ لاقيو « ديزي الام كلم ىف عقب هنأ اوج eel ةلزتعملا ارمرلأو الهأ اهل قاخو ةنحلا ناخو

 نم ناحبس : ىنسلا لاقف « ءاشحفلا نع هزنت نم ناحبس : لاق ىلزتعملا ساج الف ةلزتمملا ةمثأ ضعب عم ةرظانملل ىضحأ

 : یزتعلا لاقف ؟ اربق انبر ىصءيفأ : یسلا لاقف ؟ یصعب نأ انير ءامثيأ : لزتعلا لاقف ءءاشي ام الا كلم ىف عقب ال

 ناو ءاسأ دقف كل وه ام كنم ناك نا : ىنسلا لاقف ؟ ءاسأ وأ ىلا نسحأ ىدرلاب لعیضةو ىدا ىنعنم نا تيأرأ

 اثيدح رشع ةعبس هيف قلعملا ثيدحلا دعب ىراخبلا ركذ م . عطقناف ءاشی نم هتحرب صتخ هنإف هل وه ام كعنم ناك

 متوعد اذا : سنأ ثيدح' : لوألا ثيدحلا . هنيبأس اک ةقرفتم باوبأ ىف اهلك تمدقتو « ةديشملا ركذ ابلك اهيف

 ةلثسملا مزع ليقو « هلعف ىلع تمص اذإ ءىثلا ىلع تمزع نم « اوددرت الو اومزجا ىأ ءاعدلا ىف اومزعأف هللا

 ءانغتسالا ةروص قيلعتلا ىف نأ هيف ةمكحلاو ةباجإلا ىف هتلاب نظلا نسح وه ليقو « بلطلا ىف فعض ريغ نم اب مزجلا

 سيلو ةئيشملا ريغ ىلع هئاطع] ناكمإ موي قيلعتلا نال ىأ « هل هركتسم ال » هلوقو « بولطملا نعو هنم بولطملا نع

 ىلع ثيدح : ىناثلا ثيدحلا .« تاوعدلا باتك » ىف هحرش مدقت دقو « هل هرکم ال هللاو هارك الا الإ ةئيشملا دعب

 انثعب انثعبي نأ هاش اذاف هللا ديب انسفنأ امن] : "ىلع لوق هنم ةلالدلا عضومو « دجهتلا باتك» ىف هحرش مدقت دقو

 انثدح » هيف هلوقو « هدنع نم ىلإو هسفن ىلإ ةراشإ ءانثعسس» ىلع لوق اذكو < مهل لاقف » هلوقو « كلذ ىلع الي هرتأ و

 نبا وه «ناملس مو « هما نم رثك أ هتينكب روبش ركب وبأ وه ءديلا دبع ر هوخأو سيوأ یآ نبا وه ا

 لثم » ةريره ى ثيدح : كلاثلا ثيدحلا . عضاوم ةدع ىف مدقت اک ةطساو الب ناملس نب ليعامسا عم دقو لالب

 ىف ىأ « ءاش اذا هللا ابمصقي » هرخآ ىف هلوق هنم دارلاو « قاقرلا ىف ةحرش مدقت دقو « عرزلا ةماخ لشک نمؤملا

 نم ۶ ابق نم فاس ايف عواقب امنا ر ربع نبا ثیدح : عبارلا ثيدحلا . هيف همصقي نأ هتدارإ تقبس ىذلا تقولا

 هلوقم ةراشاللو « ءاشأ نم هيتوأ ىلضف كلذ » هرخآ ىف هلوقل رک ذو ةالصلا ىف هحرش مدقت دقو هلوطب « مالا

 نب ةدايع ثيدح : سماخلا ثيدحلا « لازتعالا لهأ معزي اک لمعلا لباقي ىذلا ردقلا ىلا ال باوثلا عيمج ىلا كلذ

 كلذف هللا هرتس نمو » هلوق انه هنم دارملاو باتكلا لئاوأ «نامالا باتك » ىف هحرش مدقت دقو « ةعبابملا ف تماصلا
 نفوطال » مالسلا هيلع ناملس لوق ىف : ةريره نأ ثيدح : سداسلا ثيدحلا . هل رفغ ماش ناو هبذع ءاش نإ هللا ىلا

 ناك ول و ظفلب انه هركذو  هئاسن ددع ىف فالتخالا نايبو ءایبن الا ثيداحأ ىف هحرش مدقت دقو « یناسن ىلع ةليللا

 لوق ىلع ءانثتسالا قالطاو « یرخالا ةياورلا ىف م « هللا ءاش نإ لاق ول ىأ « « نم ةأر ما تاج س ناملس
g7تاس ق  
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 مدقت دقو« روت یہ یه لب ۲ لاق یذلا یارعالا ىف سابع نبأ ثودح : عباسلا تب دحا . ةغللا بسع هللا ءاش نإ

 ةالصلا نع اومان نيح : ةداتق نأ ثيدح : نماثلا ثيدحلا . « هللا ءاش نإ روبط » هلوقل هرک ذو بطلا ىف هحرش
 تقولا باهذ دعب ناذال باب ىف هنم متأب مدقتو ارصتخ انه هرك ذ « ءاش نيح اهدرو ءاش نيح کحاورآ ضق هللا نا
 . نيبجو نم هدروأ ىدوولا مطل ىذلا ملسملا ةصق ىف : ةريره ىبأ ثيدح : عساتلا ثيدحلا . « ةالصلا باتك د نم
 ضدالا ىف نمو تاومسلا ىف نم قعصف ) ىلاعت هلوق ىلا كلذب راش أو هللا یتثتسا نم ناك وأ , هيف هلوقل هرک ذو
 دقو « هللا ءاش نا نوءاطلا الو : هيفو ةئيدملا ف سنأ ثيدح : رشاعلا ثيدحلا . مدقت دقو < هللا ءاش نم الإ

 ثددح : رشع ىداحلا ثيدحلا . ةياورلا هذه الا هل سيل یسع نآ نب قا هخيشو « نتفلا باتک و ىف هحرش مدقت

 انأ انيب هثیدح : رشع ىناثلا ثيدحلا . « تاوعدلا باتک » لئاوأ ىف هحرش مدقت دقو ةوعد ین لک ةريره ىأ

 حتفب هخيش ةرسيو نتفلا قو ٠ ربع بقانم ىف هحرش مدقت دقو . ثيدحلا « هللا ءاش ام تعزنف بیلق لغ قشر منت

 نب بوقعي هفلاخو ىرهزلا نع دعس نب مهاربا انثدح دنسلا ىف هلوقو ةمجعمو ةدحوع ةرشب نزوب ةلمبملاو ةيناتحتلا

 لسم هجرخأ « اخلاص ىرهزلاو مهاربا نيب » داز «یرهزلا نع ناسيك نب حاص نع  لاقف هيبأ نع دعس نب مهارب|

 نم هقاس مث ىرهزلا نع خاص نع مهاربا نع فرعي ام لاقف ىليعاعسالا هلبق هبقعت دقو دوعسم وبأ كلذ ىلع هبن ٠

 مهاربإ نع هاور نم لك ىف لار لاقو « طلفلا ىلع مؤطاوت دعبي لاقو ؛ كلذك دعس نب مهاربا نع ةعامج ةياود .
 اذه مدقت دقو « اورجؤتلف اوعفشا : ىسوم ىلأ ثيدح : رشع كلاثلا ثيدحلا . اماص ىرهزلا نيبو هنيب لخدأ
 ربظي ی ءاش ام هلوسر ناسل ىلع هللا ىضقيو د 1 هنم ضرغلاو « كانه حرشو « بدالا باتک » ىف نآملاو دنسلا
 : ةريره نأ تدح : رشع عبارلا ثيدحلا . « عقيس هنأب هيلع ىف هردقام مامالا وأ ىحولاب هلوسر ناسل ىلع هللا

 ف هک دبا سنأ ثيدح عم « تاوعدلا باتك » ىف هحرش مدقت دقو « تنش نإ ىل رفغا مبللا مدح له ال

 مدقت دقو « رضخلاو یموم بحاص ىف بعك نب نأ نع سابع نبا ثيدح : رشع سماخلا ثيدحلا . بابلا اذه ۱
 یدنسلا خیشو «یدنسلا وه دمم نب هللا دبع هخيشو «لعلا باتک » ىف هنم ءىش مدقتو « ريسفتلا ىف قوتسم هحرش
 «همسا ىلع فقأ ملهوبأ ةلس وبأو  ةروسكم ةليقث نونو ةانثمب ىسينتلا ةءلس ىبأ نبا وه نيعلا حتفب ورمع صفح وبأ
 حجنلا هيف ىجري كلذ لوق نأ ىلا ةراشإ هيفو ۰ ارباص هللا ءاث نإ یندجتس ىموم نع ةياكح هيف هلوق هنم دارملاو
 سداسلا ثيدحلا . رخآلا ثيدحلا ىف هلاثم قأيس اک هعوقو هللا ردقي ل اذإ كلذ فاختي دقو ابلاغ بولطملا عوقوو
 « جملا باتك ١ ىف اذه نم ماب مدقت دقو « ةنانك ىنب فيخب هللا ءاش نإ ادغ لزتن : ةريره ىأ ثيدح : رشع

 مدقت دقو « ثيدحلا « فئاطلا لب ىنلا رصاح : رمع نب هللا دبع ثیدح : رشع عباسلا ثيدحلا . ارا هح رش مدقتو

 نايب و ابحتفب وأ نيعلا مضب رمع نب هللا دبع نع وه له هيعبات سابملا ىنأ ىلع فالتخالا نايبو تاوزغلا ىف هحرش
 . ةيناثاا ىف اولفقو ىلوألا ىف اولفق اف نيترم هللا ءاش نإ ادغ نولفاق انإ هلوقل انه ركذو « كلذ نم باوصلا

 عيب نع عرف اذإ ىتح هل نو نل "الا هدنع ةعافشلا مقت الو و) : ىلاعت ہللا لوق میسیصساپ - ۲

 مير قلخ اذام لقي و 4 ريبكلا "ما وهو يرينا لاق اذام اولاق

 للا کت ادا : واسم نا نع قورسم لاقو « 4 هنذاپ ال عك ىذلا اذ نم# و
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 لاق اذام اونو « "قلا ذأ اوفرع توصلا نّکسو مپبولق نع عر اذاف  ائيش تاوامسلا لهأ عم ىجولاب

 "یا اولاق شر

 توصب مهيدانُيف دابعلا لا ر دم :لرت لب "یبنلا "تمم لاق سین نب هللا دبع نع » راج نع و

 E نا 7 برف نم هفساك رد شتات

 "ینلا هب لب ةريره ىبأ نع » ةمركع نع ورم نع نايفس اد ۳ دبع نب لع م - ۱

 « « ناوفص ىلع ةلسلس هنأك هلوق)ًاناعضح اهتحنجأ a كب ف تمألا هللا ىق اذإ : لاق ل

 و ىلا اولاق ؟ مير باق اذام اولاق « مهبواق نع عرف اذاف « كلذ من رناوفص : هريس غ لاو 1

 ريبكلا ملا

 اذپب ةريره ىلإ نع ةمركعإ نع ورم انثدح "نایفس اش دحو لاق

 2 ابأ ”تعمس لاق ةمركع تم لاق نايفسل تلق اذهب ةربره وبآ انثدح ةمرکع تعم : در لاق "نایفس لاق

 سم ول ر

 عزف : أرق هنأ فری ةريره ىبأ نع ةمركع ن رع رانيد نب ورم نع ىور اناسنإ نا ن ايفل + تلق م : لاق ة هريرغ

 انتءارق یهو : نايفس لاق ؟ ال مأ اذكه هوس ىردأ الف ورع i : نا لاق

  — VEAYةماس وبآ را بارش نبا نع ليقع نع ”ثيللا انكدح رب ل یحم : ی 5

 ىنغتي هم ینا ندا كل ها ذأ ام قالك هللا لوسر لاق : لوقي ناكهنأ ةريره ىلأ نع » نمحرلا دبع

 »هب ربحت نأ و هل ”تحاص لاقو ¢ نآرقلاب

 لوعس أ ن هع حلاص وبأ انثدح“ شعالا نت دح ىبأ انثدح ثایغ نب صفح نب ری شش — ۳

 ۳1 "نا : : توصب یداتیف كيدمسو كيبل لوتیف مدا اب لا لوقب طع هنالك یبناا لاق : لاق هنع هللا ىضر ىردخلا

 » ایا لا ۳ نم عرف "نآ كرمأي

 6 ا یف تاب اهرب e ىلع ترغ ام تلاق

 اذام لقي ملو لاق مث ةيالا رخآ ىلإ قاسو ( هل نذآ نا الإ هدنع ةعافشلا عفنت الو : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 لازب الر هب ادوجوم لزي مل هتافصب مماق هتاذل ميدق هللا لوق نأ ىلع اذهب ىراخيلا لدتسا : لاطب نبا لاق میر قاخ

 « نيوكستلاو لعفلا نع ةيانك وه موق ىف ةيبالكللو « هللا مالک تفن ىلا ةلزتمملل افالخ « نيق واحلا هبي ال همالك

 ىرابلاو 6 ناسا و ءاضعأب الإ لوعي ال مالكا نأب اوجتحاو 8 اک رح ىأ اذه یدیب تاق برعلا لوقب اوكسمتو



{ofديحوتلا بانک - ۷  

 " لاق اذام مبقوف ن اولاق عزفلا منع بهذ اذإ مهنأ هيفو « ةيآلاو بابلا ثيدح ىراخبلا مباع درف « كلذ نع هزنم

 اذكو قاخ اذام اولوقب ملو , لاق اذام » اولاقف مبءزف لجأ نم هانعم اومبغي مل الوق اوعمس مهنأ ىلع كلذ لدف کبر

 زوج ال هنال هريغ ابلع زوج ال قلا تاذلا ىتفص دحأ قلاو « قلا اولاق , مغرب کالا نم میقوف نم مهباجأ

 مل مالكا هب فصوب امب هوفصو الف « هريغ وأ اناسنإ اقلخ قلخ اولاقل العف وأ اقلخ ناك ولف « لطابلا همالك ىلع

 « ةلزتمملا ضمپ مالك وه اع إو « میمالک نم ديعب ةيبالكلل هبسذ ىذلا اذهو . ىهتنا نيوكتلا ینعع لوقلا نوكي نأ رم

 ءىثل انلوق ام ال ىلاعت هلوق ىف لاق ىسيرملا نأ مالس نب مساقلا ديبع نأ نع دايعلا لاعفأ قاخ ىف ىراخبلا رک ذ دقف

 هانعف « لام اذإ اذكه رادجلا لاقو « ترطمأف ءامسلا تلاق : برعلا لوقك وه < نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ

 ىتح احيمس امالك نكي مل ءامسلا تلاق : لاق اذإ لئاقلا نال « ةطولغأ هنأب ديبع وبأ هبقعتو ءهانوك اذإ هاندرأ اذإ هلوق

 مالكسلا ناكل ترطمأف هلوق الولف « امالك لاق هنأ هنم مرغی هناف ناسنالا لاق لوقب نم فالخ « ترطمأف لوقي

 یهو مالكا ةلئسم ىلع ىراخبلا هيف ماکت باب لوأ اذهو «یراخبلا راشأ اذه ىلإف ام لوق ال ءامسلا نآل ء الطاب

 هللا مالك نآرقلا , داقتعالا باتك و ىف قبلا لاق كلذ صخلمو « لوقلا امف قرفلا ةن رك أ دق « ليذلا ةليوط

 انلوق اإ ) ىلاعت لاق . اثداح الو اثدحم الو اقولخم هتاذ تافص نم ءىش سيل و « هتاذ تافص نم ةفص هللا :مالكو

 هللا لوق نوكي نأ ليحتسيو نک اقولخم ناكل اقولخم نآرقلا ناك ولف 4 نوكيف نك هل لوقت نأ هاندرأ اذإ ءىثل

 ( ناسنإلا قاخ نآرقلا مع نمحرلا إل ىلاعت هللا لاقو « دساف وه و لسلستیف اثلاثو ايناث الوق بجوب ةنال لوقب ءىثل

 قلخ لاقل كلذ الولو ۰ هعونصمو هقلخ هنال قیلختلاب ناسنالا صخو « هتفصو همالک هنال ملعتلاب نآرقلا صخ

 لاو « هريغب امئاق لک مالكنوكي نأ زوج الو  املکست یسوم هللا ملک و إل ىلاعت هللا لاقو « ناسنالاو نآرقلا

 نكي. مل قولخم ءیث ىف اقولخم الإ دجوب ال ناك ولف < ةيآلا 6 ايحو الإ هللا هماكي نأ رشبل ناك امو إل ىلعت هللا

 قولخم هنأ ةيموجلا لوق لطيف هللا ريغ نع هعامس ىف قاخلا عیمج ءاوتسال ىنعم ةيآلا ىف ةروكذملا هوجولا طارتشال

 ین وأ كلم نم هللا مالک عمس نم نوكي نأ ىموم هب ماك ةرجش ىف امالك قلخ هللا نأ مهرق ىف مهمزايو « هللا ريغ ىف

 وهو یسوم هب ملک هنأ هللا رك ذ امب ةماكتملا ىه ةرجشلا نوكدت نأ ميمزايو « یموم نم مالكلا عام“ ىف لضفأ

 ‹ رشبلا لوق الإ اذه تا نيكرشملا لوق ىلاعت هللا رکنآ دقو ( ىتدبعاف انآ الإ هلإ ال هللا انآ ین  هلوت

 هرجأف ) ىلاعت هلوقک ميرك لوسر نع هاقلت لوق هانعم نال( مرک لوسر لوقل هن ال ىلاعت هلوقب ضرتعي الو

 نولعجتو ال هلوقك وهو « ان آرق هانيمس هانعم نال € ايبرع ان آرق هانلعج انإ > هلوقب الو < هللا مالک عمسي ىتح

 < ثدح مهبر نم ركذ نم م ام إل هلوقو 4 نوهركي ام هلل نواعجيو ١ هلوقو < نوبذك کنآ كقزر

 نونلا رسكب راين ثيدح قبلا قاس 2 دجآ مامالا جتحا اذپو « هسفن رک ذلا ال ثدحا وه انيلإ هليزنت نأ دارلاف

 سيل لاق « كبحاص مالک وأ كمالك اذه اولاقف مورلا ةروس مهلع أرق ركب ابأ نأ مركم نبا ةيناتحتلا فيفختو

 بلاط ىنأ نب ىلع نعو ؛ اححصم ىذمرتلا هجرخآ ثيدحلا اذه لصأو « هللا مالك هنکلو ىحاص مالک الو ىالك

 انتخيشم نم هريغو راند نب ورع تحمس ةئيبع نب نايفس قیرط نمو « نآرقلا الإ تنكح ام « اقولخم تنكح ام

 ملک ىلاعت هلل نأ ىلع مالسإلا لهأ عمجأ : لحنلاو للملا ىف مزح نبا لاقو « قولخمب سيل هللا مالک نآرقلا : نولوقي

 مالك نإ : ةلزنعملا تلاقف اوفلتخا مث « فحصلاو ةلزنملا بتكلا نم هريغ اذكو هللا مالك نآرقلا نأ يلعو « ىموم
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 سیلو لزب مل هلع وه هللا مالک : هعبت نمو دمحأ لاقو « ةرجشلا ىف هثدحأ مالكب یسوم ملك ةنأو ةقولخم لمف ةفص هللا
 ءدحاو مالك الإ هلل سيلو هللا مع ريغ رهو قولخ سیل و لزي مل تاذ ةفص هللا مالك ةيرعشالا تلاقو « قولخم

 ءانریغ انمالک ناک الف هوجولا نم هجوب هقلخ نم ءیش هب شي ال هللا نأ ىلع تماق ةعطاقلا لئالدلا نأب دحال جتحاو
 كلذل نينلافلا ىلع درلا ف لاطأو « اقوا سيلو هريغ سیل ىلاءتو هناحبس همالک نوکی نأ بجو اقولخم ناکو
 هقلخ قواخ هللا مالك : جراوخلا ضءبو ةيمامإلاو ةيديزلا ضعبو ةلرتءملاو ةيمرجلا تلاقف اوفاتخا هريغ لاقو
 كلذ هيلإ بسا نو مكشي ال هللا نإ مطوف هتقشحو « یوم ملك نیح ةرجشلاک ماسجالا شم ىف هترذقو هتششع

 ةفص مالک لا : ۳1 ! تااقو هربغ ىف مالک كلذ قاذ نكل ةقيقح ملكتي ةلزتعملا تااقو « زاجلا قب رطف

 كاردإ قلخ وه اء] هلک نا همیلکتو هتردقو هتئيشع لاكش ال هنأو < 7 اک هللا تاذل ةمزال نيعلا ةي دق ةدحاو

 نم ىديرتاملا روصنم ىنأ نع كو هاجان نيح ءادنلا كلذ هعمسأ هنکل لزب ۸ یمول هژادنو مالكلا هب عمسي هل
 نإ اولاق نيذلا فاسلا ا وه اذه نأ میضمب معزو « همالک هعم أو هادان نيح انوص قاخ لاق نكل هوحن ةيفاحلا
 هنیمل اهدق مالک لا ناك اذإ : اولاقو امهءابتأو یرعشالاو یسباقلا بالك نبا لوقب ذخأو « قولخمب سيل نآرقلا
 « ادق نكي مل هريغب اقوبسم ناك امو ةيقاعتم اهنال ةعدق تسيل فورحلاف قولخم سيل هنأ تيثو برلا تاذل امزال

 تآرق وهف ةيبرعلاب هنع ربع نإ دحاو ىنعم ره لب أرجتب الو ددعتي ال تاذلاب ماق ىنعم ميدقلا مالكلاو
 نأو « ةاروتلا اذكو هللا مالك فرملا نآ رقلا نأ ىلإ مدغو ةر اتخلا ضدب بهذو < ةاروت وإف ةينارعلاب وأ
 نإ اولاقو « هتوص ءابنالا و الملا نم ءاش نم مع نأ را فور ملكت هنأو ءاش EE تم لزي مل هّللأ

 بقامتلاو « قبسن ال ةنراقم هتاذب ةع اف لز م لب ةيقاعتم سيل تاذلا ةمزال نيعلا ةعدق تاوصالاو فورحلا هذه

 نم ةعومسملا یه فورحلاو تاوصالا نأ ىلا ءالؤه رك أ بهذو « قلاخلا فالخ قولخلا قح ىف نوکی امن]

 ىبرعلا نآرقلاب ماكتم هنأ ىلإ ممضعب بهذو « نيئراقلا نم ةعومسملا ىه تسيل اولاقف منم ريثك كلذ أو « نيئراقلا
 ثداحلا دوجو عاذتمال م کسب ملزآلا ىف هنکسا قولخ ريغ وهو هتاذب ةمئاقلا تاوصالاو وا هت ر دقو هتځيشم

 یزارلا رخفلا رک ذو u Ek هنأ ىلإ ةيماركلا بهذو « ثدح ال هتاذ ىف ثداح همالكف « لزالا ىف

 القن لاوقألا حصأ وه هرايتخاو هتئيشعو هتاذب موی مالک م اكتم ىلاعت هي لات نم لورق نأ ةيلاعلا بااطملا ىف
 لوقلا ىلع راصتقالاو هيف قمعتلاو كلذ ىف ض وخلا كرت فاسلا روپج نع را ‹كلذ رب رقت ىف لاطأو « القعو
 هرك ذ ثیح ظفللا ةلئسم ىلع مالكلا ىفأيسو « كلذ ءارو امع توكسلا مث قولي ريغ هنأو هللا مالك نآرقلا نأب
 راشأ هنأ لاطب نبا معز (هنذإب الإ هدنع عفش ىذلا اذ نم : هركذ لج لاقو) و لاعت هللا ءاش نا دعب فنصملا
 نم هدنع نوعفشإ ۳ نأ هللا ٍلعأف : تازن مانصالا هللا دنع انؤاعفش اولاق امل مهن أءاج هنال لوزتلا بوس ىلإ كلذ
 ةيآلا هذه ىف لقن ىلع فأ لو ۰ . ىهنا كلذ ىف مف هنذ] دعب هيف نوعفشی نميف نوعفشإ ا ءابنالاو كاللا

 لعاف نأو ةكالملل « ممولق نع » هلوق ىف ريمضلا نإ لاق نم لوق حيجرت ىلإ اذهب راشأ ىراخبلا ن طار ابصوصخ
 مو یضترا نا الإ نوعفشي الو 0211 فصو دعب هلوق ليلدب ۳ الملا مم « ةعافشلا عفنت الو ه هلوق ىف ةعافشلا
 سلب اع قدص دقا و ال ىلاعت هلوق ىف ن روك ذلا رافکال ريمضلا نآ معز نم لوق فالخي }ن وقفشم هتبشخ نم
 ايحصتسم هابإ معابتا نوكيو «ةايحلا ةقرافم ةلاح عیزفتلاب دارلا نأ عزو « نیرسفلا ضعب هلقن (  هوعبتاف هنظ

 یرابلا حف ۰۳ ج ۰۸ - م



 ديحوتلا باتك - ۷ عغهك

 نأ معزلا اذه ىلع لئاقلا اذه لمحو « ةضرتءم هرخآ ىلا« اوءدا لق ه هلوق نم ةلجلاو زاجما قيرط ىلع ةمايقلا موي ىلإ

 دارملا : ةازاعملا نم نيرسفملا ضءب لاقو «هركذ ام هنأ ىعداف ايغم نم ام دب ال ةياغ« مهیولق نع عزف اذا ىتح د هلوق

 ` هيفو قلا لاق مئلقو معز مکر م عيزفتلا ةياغ ىلا رفکلا ىف مدام ىأ < معز  لاعت هلوق ىف رفكلا معزلاب

 ؟ ال وأ ةعافشلاب هل نذوب له ةعافشلا ىجري نم اعرف كانه نأ مالكلا قايس نم مهفيو « ةبيغلا ىلا باطلا نم تافتلا

 « كلذب اورشابت نذالا قالطإ ىف هللا لوقب مالكب عيا نع عزفاا فک اذإ ى> نيءزف انامز نوصي رر : لاق هنأكف

 عیج و : تلق . یضترا نمل ةعافشلا ىف نذإلا وهو قحلا لوقلا ىأ « قلا اولاق مكبر لاق اذام اضهب مهضءب لأسو

 الإ ريشأسو اس ةروس ريسف# ىف اپضعب تركذ دق هديؤت ةريثك ثداحالاو حيحصلا ثيدحلا اذهل فلاخ كلذ

 مث لب نومعزت م ءاعفش م الو لبق هنأك فوذع ايغملا نأ وهو ةيطع نبا هلاق ام اهيارعإ ىف حيحصلاو « دعب انه

 كلذ ىف ةدراولا ثیداحالل قباطملا وهو ةكئالملا مم دارلاو « م واق نع عزفلا لوزي نأ ىلإ هرمال نواذتع هدنع

 :لوقي نأ ةرابعلا قح نكل هلوأت ام عفد هنم مزي الف نیداقنم اولازب مل مهنأب هبقعت نم ضارتعا امأو ء دمتعملا وهف

 كلذ منع فشكي نأ ىلإ ةعاسلا مآ نم كلذ ن وكي نأ نوفئاخ هلبق نم pr أب امل نوبقترم هرمال نوعضاخ م لب

 : لوألا ثيدحلا . ثيداحأ ةتس هيف ركذ مث . قیفوتلاهتابو لسرلل ىحولا غالب] نم هب ىمأ ام ليربج رابخاب

 , مم واق نع عزف اذاف « تاومسلا لهآ عم ىحولاب ىلاعتو كرابت هللا ملكت اذإ دوعسم نبا نع قورسم لاقو ) هلوق

 . ةثلثم « تبثو » ىنيمشكلا ةياور ىف عقوو ( قحلا اولاق ؟ یر لاق اذام اودانو قحلا هنأ اوفرع توصلا نسو

 قيرط نم تافصلاو ءامالا ىف قبلا هلصو دقو « ارصتخم قیلعتلا اذه رک ذ اذكه « نكسو » لدب نيت>وتفم ةدحومو

 ةيواعم ىبأ نع دمحأ هج رخ اذكهو « قورسم نع یحضاا وبأ وهو « حیبص نب لسم , نع شعالا نع ةبواعم ىنأ

 « نوقعصیف ءافصاا ىلع ةلساسلا رجك ةلصلص ءامسلل ءامسلا لهأ مع ىحولاب ماکت اذإ لجو زع هللا نإ » هظفلو

 میر لاق اذام ليربج اي نولوقيو : لاق « مهبولق نع عزف ليبج مهءاج اذاف « ليربج ما ىتح كلذك نولازي الف

 لسم نب ىلعو باكش] نب ىلعو ىزارلا عرش نب دحأ هاور قبلا لاق . قحلا قلا نودانيف لاق قلا لوقيف لاق

 لاق كبر لاق اذام : نولرقیف لاق هنأ الإ هلثم هظفل و منع نئسلا ىف دواد وبآ هجرخأ اعوفرم ةيواعم ىأ نع مهتثالث

 فآ نع ىنارفعرلا دمح نب نسحلا هاور اذكهو : تاق . ًاضيأ اعوفرم هنع ءاجو افوقوم شععالا نع ةبعش هاورو

 آب نعال صيف ادوات وو نم فانا افا قلع فانك یے اورد اف واتم

 ىف روك ذملا ظفلاب افوقوم هرك ذف هنع هانلأس دوعسم نبا الول بألا هذه ريسفتب انثدح ناك نم : لاق قورسم ىلإ

 ىلع درلا باتك ىف متاح ىنأ نبا هجرخأو « اذهب لاق شعالا نع ثايغ نب صفح قيرط نم هقاس مث « حيحصأا

 مث « افوقوم ةفوكلاب هتدجوو ادنسم ةيواعم وبأ هب ثدح اذکه لاقو « اعوفرم باکش) نب ىلع نع ةيمهجلا

 اعم شءءآلاو روصنم نع ةبعش ةياور نمو . افوةوم شععالا نع امهالك ةيعشو ريم نب هللا دبع ةياور نم هجرخأ

 افوقوم شعالا نع ريرجو ىراخنا دمع نب نحرلا دبع هاور اذكهو « كلذك روصنم نع یروثلا ةياور نمو

 « اعوفرم ىحضلا ىنأ نع ىعخنلا هللا ديبع نب نسحلا هاورو « ىحضلا نأ نع روصنم نع ضايع نب ليضف هاورو

 ءزجلا ىف لضفلا نب نسحلا وبأ لفغأو « كلذك قورسم نع كلام نأ نع ىدسلا قيرط نم متاح ىنأ نبا هجرخأو

 « هيف ملكت نم مالك لقنف ىراخبلا قيرط ىلع رصتقاو ءابلك قرطلا هذه ترصلا ثيداحأ ىلع مالكا ىف هعج ىذلا



 ثيدحلا ۷٤۸۱-۷٤۸٤ ۱ ۱

 لقن دقو « هب درفني لو نيحيحصلا ىف هثیدح جرخم ةقث هنال رظن هيفو ليدعتلا ىلع مدقم حرجلا ء: ىلإ دئسأو

 « ةرطنقلا زاج اذه : نيحيحصلا ىف هل جرخ نميف لوقب ناك هنأ هدلاو خيش ناکو لضفملا نبا نع .دیعلا قيقد نبا

 قاسفتال مازلتسالا قيرطب قافتالاب ملادع تتبث ممل جیرختلا ىلع ناخرشلا قفتا نم نأب كلذ ديعلا قيقد نبا ررقو

 لبقت الو ةرسفم نوكت نأب ةحداقلا ةل-ءلا نيشت نأ ىلإ هتاور ةلادع همزال نمو هاجرخأ ام حيحصت ىلع ءاملعلا

 ىلع ةلسلسلا رجك ةلصاص ءامسلل ءامسلا لهأ عمس » هريغو د واد ىنأ ةياور ىف ( تاومسلا لهآ عم ) هلوق ٠ ليوأتلا

 نب نابيش ةياور ىفو « ةلسلسلا و لدب « ديدحلا , ىروثلا ةياور قو « افصاا ه لدب « ناوفصلا ١» مهضعبلو « افصلا
 دوعسم نبا نع ىعشلا ماع ةياور نم هدنعو « ةلسلسلا توص لثم » متاح ىنأ نبا دنع روصنم نع نمحر لا دبع

 یحولاب هللا ملكت اذا متاح ىنأ نبا دنع ناعم“ نب ساونلا ثيدح ىف عقوو « ةلسلسلا رجك اتوص هنود نم عمس د

 اورخو اوقعص تاومسلا لهأ كلذ عم اذاف « هللا فوخ نم ةديدش ةدعر » لاق وأ « ةفجر هنم تاومسلا تذخأ

 « ابل راشلا ريم ناو نایفس ةياور ىف اذکو كلام ىأ ةياور ىف « ادحب نورخو » هلوق عقو اذكو «ادج هلل

 هللا دبع نب رباج نع رک ذیو ) هلوق : یاثلا ثيدحلا. نوعرغف غا نم هنأ نوريف د ةبعش ةياور ىف عقوو

 كانه فوقولا ثيدحلا نأو « معلا باتك » ف مدقت اک ىنبجلا وه رفصم ةلمبمو نونب ( سيفأ نب هللا دبع نع

 قاسو < ضي رقلا ةفیصب انهو مزجلا ةغيصب كانه هداربإ ف ةكحلا ناب مدقتو 2 عوفرلا تبدح | اذه نم فرط

 قيرط نم ماك ىناربطلاو ىلعي وبأو دحأ هجرخأ اذكو « درفلا بدآلا ىف هماتتب هجرخأو هضعب ثيدحلا نم انه

 ركذف لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ليقع نب دجم نب هللا دبع نع ىكملا دحاولا دبع نب مساقلا نع ىح نب مامه
 ؟امهب امو : انلق لاق « ام” الرغ ةارع «دابملا لاق وأ  ةمايقلا موي سانلا هللا رشح ه عوفرملا نثملا لوأو ؛ ةضقلا
 « رانلا لخدي نأ رانلا لهأ نم دحال ىغيني ال ه نايدلا هلوق دعب دازو هرك ذف « مه.داني مث ۰ ءىش مبعم سيل : لاق

 لهأ نم دحالو ةنجلا لخدي نأ ةنجلا لهأ نم دحال ىغبتي الو « هنم هصقأ یتح قح ةئجلا لهأ نم دحأ دنع هلو

 « تائيسلاو تانسحلا لاق « امهب ةارع ىتأن امن انأو ؟ فيك : انلق لاق « ةمطللا ىتح هنم هصقأ ىتح قح هدنع رانلا
 نم رك ذ ىلإ ترشآ دقو هب جاجتحالا ىف فاتخم ليقع نب دم نب هللا دسعو مامه نع نوره نب ديزي نع دمحأ ظفل

 ثيدح حرش ىف قاقرلا ىف هنايب مدقت دقو « ءارلا نوكسو ةمجملا مضي « الرغ » هلوقو « للعلا بانك و ىف هعبات
 « موعم ءىش ال نيذلا هانعم ليقو « ءاملا نوكسو ةدحوملا مضي وهو «امهب » هلوق لدب « ةافح » هيفو سابع نبا

 هعمسي اک دعب نم هعمسي توصب مهدانيف ) هلوق . انه ال قفاوملا لوآلاو «ناولألا وهباشتملا ليقو «نولوبجنا ليقو

 هلوق ىف نأب توصلا تبثأ نم ضعب هدعیتساو یدانب نم مای ىأ فذحلا زاج ىلع ةمثالا ضعب هل ( برق نم

 قايس اک اوقعص هوسساذ) ةكئالملا نأبو مب اذه لثم دهم مل هنال تاقولخلا نم سيل هنأ ىلإ ةراش] دعب نم هعمسي

 هتاذ تافص نم ةفص هتافصف اذه ىلعف لاق  اوقعصب مل اضعب مهضعب عم اذإو . هدعب ىذلا ثيدحلا ىلع مالكلا ىف

 لاعفأ قلخ باتك ىف فنصملا هررق اذكه «نیقولخا تافص نم هتافص نم ءىث دجوب سيل ذإ هريغ توص هشت ال

 ةداعل اقراخ هنوك ىف ةكحلاو « هتاذب مئاق ريغ قولخم ىأ توصب هلوقو « لوقي مداني ىنعم هريغ لاقو « دايعلا
 نأ اک هللا مالك عومسملا نأ ملعي نأ یه بيرقلاو ديعبلا نيب ابعاس ىف توافتلا ربظب ینلا ةداتعملا ةقولخلا تاوصألا

 ءاج اك هس ىف رقتسم وهو ملکتلا هب قطني ام مالکلا قبل لاقو « تاهجلا عيمج نم هعمسإ ناك هللا هلک اب يموم



 , ةلاقم ین ف تروز تنک و : هيفو « دودحلا باتك ىف هقايس مدقت دقو « ةفيقسلا ةصق ىف ىنعي ريع ثيدح ىف

 همالك عم جراخم اذ لکا ناك ناف : لاق « هب ملكنا لبق امالك هامسف : لاق ءامالك ین ىف تأيه : ةياور ىفو

 « جراخم یذب سيل لجو زع یرابلاو « كلذ فالخ وبف جراخم ىذ ريغ ناك ناو « تاوصأو فورح اذ

 هللا دبع نع راج ثيدح ركذ م « تاوصأو فور هالت عماسلا همهف اذاف ء تاوصأو فورح همالك نوكي الف

 ثيدح ىف توصلا ظفل تبني لو هظفح ءوسل ليقع نبا تاياورب جاجتحالا ىف ظافحلا فلتخا لاقو سينأ نبا
 « هلبق ىذلا ینه دوعسم نبأ ثيدح ىف اک « هريغ ىلا عج هزاذ اتا ناک ناف هثيد> ريغ 2 ىلا نع حي

 توصلا نوكي نأ لمتحیف اتوص ىحولا لوصح دنع نوعمسپ کالا نأ « هدعب ىذلا ىنعي ةريره كأ ثددح قو

 عضوم ىف راشأو « ةلئسملا ىف اصن نكي مل كلذ لمتحا اذإو « ةكئالملا ةحنجال وأ یحولاب ىتآلا كاملا وأ ءامسلا
 ةمئألا نم توصلا ني نم مالك لصاح اذهو . یبتنا توصب هلرقب هنع ريمف ءادن یدانیف دارأ ىوارلا نأ رخآ

 ىلإ عوجرلا ىنالل جاجتحالا لصاحو « هايإ ممممأ لب همالك هلسرو هتکالم نم ادحأ عمس مل هلل نأ هنم مزايو

 جراخم ريغ نم نوكي دق توصلا ذإ هيف ام خم الو « جراخم تاذ انآ دبع ىا امنال نيقولخلا تاوصأ ىلع سايقلا

 ساقت ال قلاا تافصو « روكذملا سابقلا عدمت نکل « املس قبس اک ةعشأ لاصتا ريغ نم نوکست دق ةيؤرلا نأ اک

 امإو ضيوفتلا ام : مث هب ناعإلا بجو ةحيحصلا ثيداحالا هذبب توصلا ركذ تبث اذاو « قولخلا ةفص ىلع

 ىزاجلا بساحملا وهو « نیدلا موي كلم » هلوق نمذوخأم وه ىميلحلا لاق ( نايدلا ) هلوق ٠ قيفوتلا هتلابو ليوأتلا

 اک تنش اک نکو تومي ال نابدلاو یسنپ ال مثإلاو ىلبي ال ربا و ةبالق نآ لسرم عقوو « ىهتنا لماع لمع عيضي ال

 لاقو « ةحتاشلا ةروس ریست ىف هيلا ةراشإلا تمدقت دقو « دهرلا ىف قبلا هجرخآ تا هلاجرو « نادت نيدت

 ةفص ىلإ ةراش] ظفللا اذه فو را ىف أدتبملا رصح نم وهو ءانأ الإ یزاجب الو انآ الإ كلم ال ملا : ىنامركلا
 لاق ثيدحلا رخآ ىف هلوقو « ةنسلا لهأ دنع الع قفتملا تافصلا نم اهريغو ةردقلاو ةدارإلاو ملعلاو ةايحلا

 « قاقرلا ىف كلذ نايب مدقت دقو « تآبسلاو تانسجلاب عقب امنإ نیلاظنلا نيب صاصقلا نأ ىنعي « تآيسلاو تانسحلا »

 وه ( هللا ديع نب ىلع انثدح ) : ثلاثلا ثيدحلا . < ةللظم هيخأ لبق و اعوفرم ةريره ىأ ثيدح نم ًاضرأ مدقتو

 مدقتو « مثأ كانه هقایسو رجحلا ةروس ريسفت ىف نتملاو دنسلا اذهب مدقت دقو ةنيبع نبا وه « نايفسو د ىنيدملا

 نأ ه أبس ةروس ريسف# ىف مدقت اک نايفس نع ىديجلا ةياور ىف ( هلي ىنلا هب غلبي ) هلوق . كانه هحرش مظعم

 هللا ماكنت اذا ر الوأ روكذملا دوعسم نبا ثيدح ىف عقو ( ءامسلا ىف مال هللا ىضق اذا ) هلوق ٠ « لاق لب ىنلا

 نبا ثيدح ىف ( اهتحنجأب ةكئئاللا تبرض ) هلو ۰ ىئاربطلا دنع ناعم نب ساونلا ثيدح ىف اذكو « ىحولاب

 عمج وه هريغ لاقو « ىناطخلا هلاق انارفغ هلوقك ردصم ( اناعضخ ) هلوق . « ةلصاصلا ءامسلا لهآ عمس و دوعسم

 «ناوفص نم ءافلا حتفپ هوطيض ضايع لاق ( مهذفني ناوفص هريغ لاقو ) ینیدملا نبا وه ( ىلع لاق ) لوق . عضاخ

 نبا هجرخأ اذكو : تاق . مهمعي ىأ ءال مضو هلوأ حتفب وهو مذغني هلوق « مهملا ريغل دارأ امتإو ىنعم هل سیلو

 دارملا نال روك ذلا ريغلا هب رسفي ال نكسلو ةدايزلا هذهب ةنيبع نب نايفس نع ديز نب هللا دبع نب دم نع متاح ىنأ

 ىلإ لوقلا كلذ هللا ذفني ىأ ذافنإلا ظفل ةدايزب كلذ مهف ذغني ناوفص ظفلب ىنامركلا هرك ذو « نايفس ريغ هب

 حتفب ناوفص نا : لاق « ناینس ريغ داري نأ لمتحو لاق مث « میلع وأ مهلا كلذ ذفني ىأ ذوفنلا نم وأ « ةكسئالملا
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 ىلع قایسو . یبتنا هريغو نایفس نيب كنشم لب ریذلاب صتخم ريغ مذفنيو « نوکسلاو حتفلا ىف فالتخالاف ءافلا

 یوقیف نایفس نع یهو اهترك ذ ىلا ةياورلا ىف « مذفنب » ةدايز تسقو دق نکل لاعحالا اذه فلاخ ةياورلا هذه ىف

 ةنييع نا نأ هدارمو « روك ذملا ىنيدملا نا وه «ىلع» ( معن لاق  هلوق ىلا - نایفس انثدحو ىلع لاق) هاو . لاق ام

 نب ىلع نع مدقت دقو < معن لاقف كلذ نم ىلع هتبثتساف عامسلاو ثيدحتلا» ةرمو ةئءنعلاب ةرم دئسلا قوسإ ناك

 ريسفت ىف نايفس نع ىديخلا نع اذكو « دنسلا عيمج ىف حيرصتلا ةفيصب رجحلا ةروس ريسفت ىف روك ذلا هللا دبع

 ( غرف هنأ - لاق نأ ىلا - رانید نب ورمع نع ىور اناسنا نا ) هلوق ۰ اضيأ ىنيدملا نبا وه ( ىلع لاق ) هلوق . أبس
 عقوو كلذك اهأرق نم أيس ةروس ریسفت ىف ترک ذ دقو « ةروبشلا ةءارقلا نرو ةمجملا نیغلاو ةلمجملا ءارلاب وه

 . رانید نبا ینس « ورع » أرق اذکه نايفس لاق هلوقو « لوألا ديؤي قایسلاو ةروهشلا ةءارقلاك انه رک لل

 لوقو هتءارق اهنأ ىلع ءانب هسفن لبق نم كلذك اهأرق وأ ةمرکع نم هعمس ىأ 0 مأ اذكه همم ىردأ الف ) هلوق

 وهو هلوق دعب انه روكذملا دنسلاب رجحلا ةروس ريسفت ىف عقو : ةيبذت . هعبات نمو هسفن ديري انتءارق یهو نايفس

 عقي روك ذملا عيزفتلا نأ نيبب ام اذهو « كلذ نم ركذ ام رخآ ىلا اذكه عمسلا وقرتسم اهعمسف ريبكلا ىل_علا

 حقو دقو ؛ نيرسفملا نم هركذ تمدق نم هب مزج ام یالخم رافكلل ال ةكئالعلل مهبولق ىف ريمضلا نأو هکشالملل

 ادج اورخو هللا نم افوخ ةدعر هنم تاومسلا لهأ تذخأ » هصن ام هيلا ترشأ ىذلا ناعم نب ساوللا ثيدح ىف

 ثيدح قو « ءامس ىلإ ءاس نم ةکشالاا ىلع هب ىضميف دارأ ام هللا هملكيف ليربج هسأر عفري نم لوأ نوكيف
 عزف اذاف اوقعص الا ءامسلا لهأ ىلع لزني الف ناوفصلا ىلع ةلسلسلا رك » هیودرم نباو ةعزخ نبا دنع سابع نبا

 مكح نب زه قيرط نم هيودره نبا دنعو « نجلا هعمسيف اذك ماعلا نوكي : لوقي مث ةيآلا رخآ ىلا « مهبولق نع

 نم نوكي ام دشأك ىحولا توص اوست « هطاطحال ءامسلا لهأ عزف ىحولاب لیربج لزل اب » هدج نع هيبأ نع
 نب ءاطع قيرط نم متاح ىنأ نبا دنعو هدنعو ثيدحلا « ترمأ مب ليربج اي نولوقیف افصلا ىلع ديدحلا توص

 ىحولا لزل اذإ ناكف « عمسلل دعاقم مو الإ نجلا نم ةليبق نكست مل» سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا

 لزنب ىتح اومفري لف « ادم اورخ كلذ ةكئالملا تعم اذاف افصلا ىلع اهتيقلأ ةديدحلا توصک انوص هک الملا عمس

 ثيغ نم ضراالا ىف نوكي ام ناك ناو « قحلا اولاق ءامسلا ىف نوكي ام ناك ناف ؟ مكبر لاق اذام : اولاق لز اذاف

 اذك ماسلا نوكي نولوقيف ظفل فو « سنالا نم مهئايلوأ ىلع نولزتيف نيطايسثلا تعمسف هيف اوماکت توم رأ
 هل عزفيف ةرخصلا ىلع ةلسلسلا عقوك ةعقو هل ايندلا ءامسلا ىلا مالا لزني » ظفل قو « ةنبكلا هثدحتف نجلا هعمسيف

 نم انرك ذ نم لوق فالخم ايندلا ىف عقو كلذ نأ ىف ادج ةرهاظ ثيداحألا هذبف « ثيدحلا « تاومسلا لهأ عيج

 ىوبنلا ثيدحلا نم حص امل نيفلاخم ةمايقلا موي عقب كلذ نأو رافكسلل ريمضلا نأب مزج لا ىلع اومدقأ نيذلا نيرسفملا

 جراوما اهركنأو ةءافشلا تابثإ ثيدحلا ىفو « مه.ولق نع عزف اذإ ىح » هلوق ىف ةياغلا ىنعم ءافخ لجأ نم

 لب قطصملا هللا لوسر دمحم ةصاخ یهو فقولا لوه نم صالخلا ام ةنسلا لهأ اهتبثأ عاونآ یهو « ةلزتعملاو
 ةنجلا نولخدي موق ىف ةعافشلا امو « ةمالا قرف نم دحأ اهركسني ال هذهو « قاقرلا ىف احاو كلذ نایب مدقت اك

 « ابعوقو ف فالخ الو < تاجردلا عفر ىف ةعافشلا اهنمو هيلع ةعبت ال نمي ةلزتعملا هذه صخخو <« باسح ريغب

 رابخالا ام تتيثدقو « اهوركنأ قلا هذهو مهبونذي اه ولخدآ ةاصع رانلا نم موق جارخ] ىف ةعافشلا اهنمو
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 دقو « نآرقلاب ىنختلا ىف ةريره فأ ثيدح : عبارلا ثيدحلا . قيفوتلا هتلابو اهوبق ىلع ةنسلا لهأ قبطأو « ةريثكساا

 « نآرقلاب ربحي » ینبمشکسا ةياور ىف « هب روحي هل بحاص لاقو » هرخآ ىف هلوقو « نآرقلا لئاضف ىف هحرش یضم

 ديبع نب ةلاضف ثيدح ىلا انه هداريإب راشأو « اجردم رخآ هجو نم باوبأ دعب ىتأيسو « كانه هنايب مدقت دقو

 دشأ لجو رع هلل مقلب ىنلا لاق » : لاق ديبع نب ةلاضف نع ةلاضف ىلوم ةرسيم ةياور نم هجام نا هجرخأ ىذلا

 نع دابعلا لاف قاخ ىف ىراخبلا هرك ذو « هتنيق ىلا ةنيقلا بحاص نم نآرقلاب توصلا نسحلا لجرلا ىلا انذأ

 هرك ذ رانلا ثعب ىف ديعس ىلأ ثيدح : سماخلا ثيدحلا . اعاتسا ىأ ةمجعملاو ةرمهلا حتفب ءانذأ , هلوقو « هرسيم

 موي هللا لوقي » ريسفتلا ةياور ىف « مدآ اب هللا لوقي » هلوقو « قاقرلا رخاوأ ىف ىفوتسم هحرش ىضم دقو « ًارصتخم

 هنم دروأ ام رخآ اذه ( رانلا ىلإ اثعب كتيرذ نم جرخت نأ كرمأب هللا نإ توصب ىدانيف ) هلوق «٠ مدآ اب ةمايقلا

 بک لل اطوبضم « یدانیف , عقوو انه روكذملا دنسلاب جحلا ةروس ريسفت ىف ماب هجرخأ دقو « قب رطلا هذه نم

 هللا نإ » هلوق ةنيرق ناف « روما ةياور ىف روذح الو لومجملل ءانبلا ىلع ابحتف رذ ىنأ ةياور ىفو « لادلا ركب

 هذه ةمص ىف لضفلا نب نسحلا وبأ نمط دقو « كلذب یدانب ناب هللا هرمأي كلم ىدانملا نأ لع ارهاظ لدت « كرمأب
 هقفاو دقف لاق اک سیلو « شععآلا رع ظفالا اذهب درفنا هنأو « ثايغ نب صفح ىف مبمالك ركذو « قيرطلا

 لدتساو « ىراحلا نع هيبأ نع هل ةئسلا بانک ىف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ شعالا نع ییراحما دمع نب نمحرلا دبع

 بی رطتلا بف افرح افرح ةفلؤم دابعلا تاوصأ نأو ءاش فيك ملكتي هللا نأ ىلع دابعلا لاعفأ قلخ باتك ىف ىراخبلا

 « فاك مث ةنك اس مم امهنيب ماللاو ملا حتفپ كلم نب ىلعي قيرط نم هقاس مث ةيلس مأ ثيدحت « عیجرلاو - زمه لاب -

 اذهو افرح افرح هتءارق اذاف هتءارق تتعنو هيفو « ثيدحلا ركذف هتالصو لِي ىنلا ةءارق نع ةلس مأ لأس هنأ

 تلاقف ءال وأ توصو فرع وه له هللا مالك نأ ىف مالكلا لهآ فلتخاو « اههريغو ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخآ

 مالک ةرعاشالا تلاقو « ةرجشلاب مكاق هللا ىلا بوسنملا مالكلاو توصو فرع الإ مالکسلا نوكي ال : ةلرتعملا

 ةييرعلاک ةرابعلا هنع تفاتخا نو سفنلاب مات ىنعم هتقيقحو « یا مالك لا تتبثأو توض الو ف رع سيل هللا

 هللا نأ ةلبانحلا تتبثأو , هنع ريعملا كلذ وه ىسفنلا مالكدلاو « هنع ملا فالتخا ىلع لدي ال اهفالتخاو « ةيمجعلاو

 وه توصلا نإ لاق نم نف توصلا امأو « نآرقلا رهاظ ىف اهب رصتللف فورما امأ « توصو فرع ملكتم

 نييمدالا نم دوبعلا وه كلذي فوصولا توصلا نأب هتبثأ نم باجأو « ةرجنحلا نم عومسلا عطقنلا ءاوما

 هنأو « هییشتلا مدعو هی زنا داقتعا عم روك ذلا روذحلا مزاب الف كلذ فالخ برلا تافصو ۰ رصیلاو عمسلاك

 نع ىنأ تلأس ةنسلا باتک ىف لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاق دقو « هیبشتلا مزلب الف ةرجنحلا ريغ نم نوکی نأ زوجي

 تءاج اک ىورت ثيداحالا هذه ؛ توصب ملكت لي ىأ یل لاقف « توصب ماكتي مل ىموم هللا ملك امل نولوقي موق

 « هللا هرمأ دقلو » هيفو < ةحيدخ لضف ىف ةشئاع ثيدح : سداسلا ثيدحلا . هريغو دوعسم نبا ثيدح رک ذو

 « ةنجلا ىف تيبب » ینپمشکسلا ةياور ىف (ةنجلا نم تيبب ) هلوق ٠ ۰ هر هرمأ دقاو » ىسخرسلاو ىلمتسملا ةياور ىف

 . بقانملا ف قوتسم هحرش یضم دقو

 مر . مس لر دو 1 ےس

 قلي ىأ - نآرقلا قلتل كنإو رمعم لاقو ةكئاللا را ءادنو ليربج عم برا مالك اپ - ۳
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 تاک هر نم مذآ قلتف « هلثمو - مهنع هذخأتو یآ  تنأ هاقلتو « كيلع

 نع هيبأ نع - رانيد نب ۳ دبع نبأ وه  نة-رلا دبع ا دخ ليضلا ديع انندح ا یر — ۵

 ىدان ًادبع بحأ اذإ اىلاعتو كرابت هللا نإ يم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا یضر ةريره ىبأ نع » للاص ىلأ
 هوبحاف زالو ا لو هللا نإ ءامسلا ف ليربح یدانب ۴ ليربح هح هيحاف انالف بحأ دو هللأ نإ لي ربح 2 وا ع ۶ راو ا واج بال ل سل اك

 « ضرألا لهأ ىف لوبقلا هل مضويو ءامسلا ( لهأ هيحيف
 هللا لوسر نأ ةرره ىلا نع » جرعالا نع دان زا یا نع كلام نع دعس نب ةبيتق شی بس ۹ ١ ےس كيم ۰ ع ۳3 ۰ ۶ 5

 جرعی 2 « رحفلا ةالصو رصعلا ةالص 2 نوعهتشو 4 راهملاب ةکالمو لیللاب الم کیف نوبفاعتب ۳ لاق و

 مهانيتأ ا مو مانکرت : نولوقيف ؟ ىداسبع e ٤ أ وهو ملأسيف ۰ کیف ۱ وتاب نيذلا

 » نواصي مد

 رذ ابآ تعم » : لاق رورثلا نع لصاو نع ةبعش انثدح "ردنغ انثدح راشب نب دج اش == ۷
 "ناو قرس "ناو تلق « ةنملا لخد ًاقيش لاب كلرشباال تام نم هنأ ینرشبف لیربج ىناتأ : لاق اک یبلا نع
 « "ینز ناو قرس ناو لاق ؟ ىنز

 ثيدحلا ىف « ثيداحأ ةثالثو ارثأ هيف رکذ ( ئاللا هللا ءادنو لیربج عم ىلاعت برلا مالک باب ) هلوق
 درو ام ىلا راشأ هناکو « ةمجرتلا ىف عقو ام سكع ىلع ةكئالملا هللا لاوس : ىناثلا قو « ليربج هللا ءادن : لوالا
 اعد ادبع بحأ اذإ هللا نأ » ثردخحلا اذه ف هيبأ نع حلاص یآ نب لی قرط نم لسم دنع عقوو « هقرط ضعب ف

 لوس یح د ظفاب ناو ثر دح نم هجرخآ دحأ نأ بدالا ف رڪذو » هيحأف االف بحأ ى لاف لارج

 كيلع قلب ىأ - نآر قلا قاتل كنإو : رمعم لاقو ) هلوق ثيدحلا « یاضر نأ سەل الو یدمع نإ لدريج اب

 قازرلا دع خيش دشار نبأ هنأ رداش دق اذه رمعم (تانک هب ر نم مدآ یاش هلثمو ¬ مع هذضأت ىأ 2 وا هاقأت و

 ةروس ريسفت ىف لاقو « كيلع قليو منع هذخأت ىأ « نآرقلا قاتل كنإو : لجر رع هلوق ىف لألا ةروس ريسف# ىف

 ةيآ ىدبم وبأ انيلع التو ةديبع وبأ لاق « هنع اهذخأو ابلبق ىأ ( تالک هبر نم مدآ قلتف  لاعت هلو ىف ةرقبلا
 ( نورباصلا الإ اهاقاي الو ال ىلاعت هلوق ىف لاقو لي ىنلا نع اهاقلت ةريره ىلأ نع اهاقلت .ىمع نم اهتيقلت : لاقف
 وهو ءاقللا هلصأو ام لكل ةحلاص انه امنو ةثالثلا ىناعملاب ىتأت اهنأ هلصاحو « اهقزري الو اهنقلي الو اهل قفوي ال ىأ
 نيدو هنا اجلا ىلع وبأ ددر و روصتم نبا وه ) قعا = ( هلوق : لوألا ثيدحلا . هتفداصمو ءیشلا لابقتسا

 تب دا ف مده دقو <« ان ريخأ الإ لودي ال قس) ناف دمصلا دبع انثدح هلوقل هب تمزج js » هب وهار نب نوعا

 ¢ ثراولا لديع نبا وه « دمصاا دع »وو اذه وم » ماصتعالا باتک 0 ف لاؤسلا ةرثك نم هرکی ام باب نم یال
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 05 نأب جرختسملا ف م ۳ مزج دقو رخأ ثر لح ۾ ةرابطلا ياتك ١» ف دنسلا اذه ۴ مدت دقو
 روك ذلا ۳ نما

 دق هلأ نإ ( هلوق 5 ناسنالا رعش هب لس ىذلا ءاملا باب ف وهو كائه هدنس ىلع تملکتو « ر وصم نا وه هيف

 « انالف بحي هللا نإ » بدآلا ىف ةيضاملا ةرب ره ىلأ نع عفان ةياور ىفو « ىضاملا لعفلا ةغيصب انه اذك ( انالف بحأ

 تمدقت دقو كاذ رارمتسا لإ ةراشإ نائلا قو « ءادنلا ىلع ةيح لا قمس ىلإ ةراشا لوالا قو : ةعراضملا ةغيصر

 ه ریعت ف هر ىأ نب دري ۳ خیشلا لاق « بدالا باتک « ى هثحام
 داسلا سنت بلا ناسحالا ةرك نع

 هالوم نع عع اذإ ديعلا نال مولع ةرسلا لاخد] و
 لاق م ریو لكب ققعو دع رورسلا ىلعأ لع لصح هم هنأ

 نسحو ةءورمو ةوتف هعبط ىف نمل قأتي ا{ اذهو
 بيلي نم الإ ركذتي امو { ىلاعت لاق اک ةيانإ

 سقز ىف نم امأو (

 فريئعتلاب رجزلا الإ هدرب الف ةيلاغ ةوهش هلو ةيوعر
 هريغ لبق ليرجل كاذب سالا ميدقت قو : لاق « برضااو

 نم

 بلا لامعأ ةيفوت ىلع ثحلا ثيدحلا اذه نم ذخؤيو لاق « منم هريغ ىلع ىلاعت هللا دنع هرم عيفرل رابظإ كاللا

 هللابو طخسلا ةنظم امال عديلاو ىصاعملا نع ريذحتلا ةرثك ًاضيأ هنم ذخؤيو  اهتتسو ابض رف ابعاونأ فالتخا ىلع

 ليللاب هک الم کف نوقاعتي 5 ةرب ره نآ ثلا دح ۾ یایلا ثيدحلا : قفوت)ا
 لئاوأ ىف هح رش مدقت لوو « ثيدحلا ۳

 ةروك ذلا كلام ةياور ف سولو « هك الملا نم ىأ ۾ م لعأ وهو مهأسيف » هيف هلوق هنم دارملاو « ةالصلا باتك و

 أ نع خاص یآ قيرط نم هم زخ نا دنع عقوو ¢ ابفذح كلام ةاور رو دنع روشلاو , ًاضرأ كلام
 ةرب ره

 کالا ج رعت باب ف جورعلا ی لوقلا مدت و « كانه هظفا تركذ دقو « مد مهأسیف 0
 ۰ هيلا حورلاو

 ىناتآ) هأوق . تالمرع رورعملاو بدحالاب فورعملا وه ( لصاو نع ) هلوق . رذ ىلأ ثيدح : ثلاثاا ثيدحلا

 ىف (فذ نإو قرس نإو) هلوق ۰ قاقرلا باتك ىف احورشم همایب مدقت ثيدح نم فرط وه ( فرشبف ليربج

 3 لبرج نأ ةبج نم هنأكو ¢ ضوغ ةجرلل هتيدانم قو نيعضواا ىف » یزو قرس نإو ۲ نم مشكلا ةياور

 آدم سل ١ هل لاق هن احبس هللا نأكف «لجو زع هير نع هاقلتب صار 8 ىنلا رشید
 كرشي ل هتمأ نم تام نم نأب

 كلذي هرشبف ةا لعد ایش هللاب

 ىلا ا لوق بسا 25 ۳۶
 نودبشي ةكمالملاو ةمأعب زنأ) :

6 

 ةعباسلا ضرألاو ةعباسلا ءامسلا نيبو نهي ”رمألا لزنتي : دهاجم لاق

: 
 لاق براع نب ءاريلا نع ةىئادمحلا قحسإ ۳۷ انثدح « نشو ا انثدح ددم شی بس

EAA 

 ؛ كيلا یبجو تبجو «كيلا ی تا مبل : لق كشارف ىلإ تيوأ اذإ نالف اي بكم لا لوسر لاق

 ت < كيلا الا كم احنم الو ًاحلم ال « كيلا ةيهرو ةبغر كيلإ یرهظ تأجلأو « كيلا ىرمأ تضوفو

 ا ناو « هرعفا ىلع تس ی ىف ف نإ كن شرا ىذلا كيو ¢ وا ىذلا كباتكب

 تص ۳۹ 4

 . ۶ ۶ 4 5 ٣ ج ۲ ت م

 قوا ىلا نب هللا دبع نع » رلاخ أ نب ليعامسا نع ناس ان دح دەس نب هباتف اش بس ۷ ۸۵



Or ۷24۰-۷۱۸۸ ثيدحلا 

 » مهزازو ”بازحألا مزهآ « باس ا ميرس 3 باتکلا ل ہلا : بارحألا موي ۹ نا لوسر لاق : لاق

 ل "ینلا "روم ۳ دبع "تیم دلاخ ی نبا الح ىديجلا دار

 :ابخع با ىضر سابع نا نع » ريبح نب ديعس نع رشب یا نع مشه نع دکلسم 7 بس ۰

 م هتوص مفر اذا ناكف « ةكمب راوتم هلا لوسرو تازنأ : لاق « اهم تفاخم الو كتالصب ربح الو

 رهجت ال « اهم "تفاخت الو كتالصب رہجت الو : ىلاعت هللا لاقو « هب ءاج نمو زنا نمو نآرقلا اوبسف نوكرشلا

 الو ما « المس كلذ نيب غتباو ظ eh الف كباعأ نع اهم تفاخ الو « وك رمل عمي ىتح كتالصب

 « نأ رقلا كنع | وذخأب یتح رمت

 هنم ملعب كيلا هلزنأ » یربطلا ريسفت ىف لقنو عیمجلا اذک ( نودبشي هکاللاو هللعب هلزنأ : هلوق باب ) هلوق

 هل هلازنإ سیل و نآرقلا ف ىتلا ضورفلا یناعم دابعلا ماهف] لازنالاب دارملا : لاطب نبا لاق « هقاخ نم هت ريخ كنأ

 افلس ةنسلا لهأ نيب هيلع قفتم یناثلا مالكلاو ۰ ىهتنا قولخ الو مسي سیل نآرقلا نال ةقولخلا ماسجالا لازنإك

 « قولخع ريغ هللا مالك نآرقلا نأ ىلع میقافتا فلسلا نع لوقتلاو « ليوأتلا لهأ ةقيرط ىلع وبف لوألا امأو  افلخو
 . ألا لزنتي : دهاجب لاق ) هلوق ٠ هتمأ ىلا قلب هنلبو مالسلاو ةالصاا هيلع دمع ىلإ ليربج هغلب و هللا نع لي بج هاقلت

 ىبايرفلا هلصو دقو « نيب » لدن « نم ١ ىسخرسلا نع رذ ىبأ ةياور ىف (ةعباسلا ضراالاو ةعباسلا ءامسلا نيب : نهيب

 هجو نم ىربطلا جرخأو « ةعباسلا ضرالا ىلا ةعباسلا ءامسلا نم» ظفلب دهاجم نع حين ىبأ نبا قيرط نم ىربطلاو

 مث كلذ وحن ةداتق نعو « عبسلا نیضرالاو عبسلا تاومسلا نم اتيب رشع ةعبرأ نيب ةبعکسلا : لاق دهاج نع رخآ
 باتک » ق ىفوتسم هحرش مدقت دقو « مونلا دنع لوقلا ىف ءاربلا ثيدح : لوألا ثيدحلا « ثيداحأ ةثالث هيف ركذ

 دقو ىفوأ ىبأ نب هللا ديع ثيدح : ىناثلا ثيدحلا .« تارنأ ىذلا كباتكي هما هيف هل وف هنم دارلاو « ةيعدالا

 ةياور ىف « مهزاذو » هرخآ ىف هلوقو « باتكلا لزنم مهللا » انه هنم ضرغلاو « دابجلا باتك م ىف هحرش مدقت .
 عقاولا حيرصتلا ةدايزلاب هدارم ( دنسلا رخآ ىلا نايفس انثدح : ىديخلا داز ) هلوق ٠ ٠ مه لزازو »: ىسخرسلا

 ىديخلا هجرخأ دقو « ةثالثلا ىف ةنعنعلاب اهنإف ةيتق ةياور یالخ « هلا دبعو ليعامساو نایفسل ىديملا ةياور ىف
 نأ هرهاظو ىديملاو ةبيتق نع ىراخبلا هجرخأ : لاقو « هقیرط نم جرختسملا ىف معن وبأو « اذكه هدنسم ىف

 كتالص» ربجت الو رج ىلاعت هلوق ىف سابع نبا ثيدح :ثلاثلا ثيدحلا . كلذك سيلو هقايس ىف امهنيب عح ىراخيلا

 « ناحبس ةروس ريسف# رخآ ىف هحرش مدقت دقو « ثيدحلا هک راوتم مب هللا لوسرو تل زنأ ( اهب تفاختاالو

 نيب قرفلا بغارلا لاق « ةريثك نآرقلا ىف لیزتتلاو لازنإلا ظفاب ةحرصملا تابالاو « تلزئأ ه هلوق انه هنم دارلاو

 دعب ةرمو اقرفتم هلازنإ ىلإ ريشي ىذلا عضوملاب صتخ ليزتتلا نأ ةكئالملا و نآرقاا فصو ىف ليزةلاوملازإإلا

 نود لازنالاب نبع بغارلا لاق € ردقلا ةليل ىف هانل زنآ انإ )ل ىلا.: هلوق هنمو « كلذ نم ما لازناللاو « ی رخأ

 باتكلاو مح ) ىلاعت هلوق هنمو ءائيشف انیش كلذ دعب لزن مث ايندلا ءامس ىلإ ةدحأو ةعفد لزن نآرقلا نآل ليزتتلا

 یرابلا حتف ۰۷۲۳ ج ہ۹ س م



 ديحوتلا باتک - ۷ )€
 هانلزنو ‹ ثكم ىلع سانلا ىلع هأرقتل هانقرف ان آرقو إل ىلاعت هلوق ىناثلا نمو ( ةكرابم ةليل ىف هانلذنأ انإ نیما

NSهلوسر ىلع لزت ىذلا باتكلاو هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نيذلا يآ ای ) ىلاعت  

 اموجت لزن نآرقلاو « هادع ام فاثلابو .نآرقلا لوألا باتکیااب دارلا ناق ( لبق نم لزنأ ىذلا باتكلاو

 اورفك نيذلا لاقو ل ىلاعت هلوق روك ذملا ليصفتلا ىلع دريو « بتكلا نم هريغ فالخ مث ؛اقولا بسع ضراآلا ىلإ

 اعفادتم ناكل ليوأتلا اذه الولو : لاق « لزنأ عضوم لزن قلطأ هاب بيجأو < ةدحاو ةلمج نآرقا هيلع لزت الول

 ¢ ركذ ام ءاعدا ىلإ جاتحاف قدرفتلا ىطتقي ديدشتلاب لزن نأ ىلع لئاقلا اذه هان اذهو « ةدحاو ةلمج هلوقل

 اذبف ىعم ريثكستلا < ف وهو « مظعتلل هرب لب ريدكتلا ةقيقح مزاتسإ ال فيعضتلا نإ هريغ لاق دقف الإو

 ه امو « قح : "صف لو 8 4 لل مالک اولدبی نا نود یر ) : ىلاعت لا بس ۵

 : لزهلاب

 شو - ۱

 « راهملاو لیلا بلقأ رمألا ىديب « رهدلا انأو رهدلا تسي مدآ نبا ىنيذؤيت : ىلاعت لا لاق و ىنلا

 لوقی : لاق اب ینلا نع ةريره ىبأ نع حلاص ىبأ نع شهلا انثدح میت وبآ شن - ۲
 ۶ مش 0 ر با م ص ۶۰ ۶ 3 ۳ ل

 عاصاو ¢ ةنج موصلاو « یلجأ نم هبرشو هاكأو هتوهش عا لب 6 هب یزجآ اناو یل موصلا : 0 "لجو زع 6

 لاق : لاق ةريره ىلأ نع » بيسملا نب ديعس نع ٌئرهلا انثدح ”نايفس انثدح ىديجلا

 كسلا جير نم ا فواحنو « هبر ىتلي نيح ةحرفو رطفي نيح ةحرف ناتح

 یبلا نع ةريره ىلأ نع ماه نع رسم انربخأ قازرلا دبع انثدح دمع نب هللا دبع شش - ۳

 ی او ل لغ « بهذ نم دارج لجر هيلع رح انایرع لستنی بوبأ امیب : لاق ب

 كتكرب نع ىب "ینغ ال نکلو « براي یل ؛ لاق ؟ یرت اع كتينغآ نك أ ملأ

 نأ ةريره بأ نع ) 0 للا دبع ىلأ نع بارش نبا ن نع كلام ىنثدح ليعامسإ شی - ۶

 : وقف رخال لیلا ثلث قبب نيح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لک یلاعتو كرابت ل لب لوس

 « هل رذغأف یی رففتسب نم « هّيطعأف ىف اش ني ينا قوعدي نم

 7 رره ابآ مس هنأ » هد ”جرعألا "نأ دانزلا وبأ انثدح "بیم انربخأ نايلا وا اش - ۰

 « ةمايقلا موي نوقياسلا نورخالا نحن : لوقي الك هللا ةلوسر مس هنأ

 كيلع قفنأ فأ هللا لاق دانسالا اذپبو - ۹ ۶ ۾ را



 )6 ۷۵۰۲ - ۷4۹۱ ثيدحلا

  Nلاقف ةريره یآ ع نع » ةعرز ی نع ةرامج نع 0 را انندح برح نب ريهز اشي :

 بخص ال بصق نم تیپ اهرشبو مالسلا هير نم اشرف "بارش هيف ءانإ وأ ماعط هيف ءانإب کت 06 هذه
 بصن الو هيف «

 ىضر ةريره ىلأ نع » هم نب ماه نع ”رمعم انريخأ هللا دبع انربخأ دسأ نب ذاعم شرم - ۸
 رطخ الو تمس نأ الو تأر نْيع الام نيلاصلا ىدابعل تددعأ هللا لاق : لاق قلك "ینلا نع هنع هللا

 « رشب رباق ىلع
 هربخأ اساواط نآ لوحألا نایلس ینربخآ جرج نبا انريخأ قازرلا دبع انثدح دوشم - ۹

 تاوامسلا رون تن للا كل مهللا : لاق ليلا نم دهن اذإ هب ىلا ناك: لوقي سابع نبا مع » هنأ
 تنأ « نمف نمو ضرألاو تاوایسلا ةبر تن دجلا كلو « ضرالاو تاوايسلا مت تنأ دا كلو « ضرألاو
 ن ةعاسلاو 2 ى نرالو« قحترانلاو« ى ةنلاو ( ذل كژاقلو ىلا كلوقو ىلا كدعوو « قلا

 ”تنمدق ام ىل رفغاف تك اح كيلإو تعصاخ كبو تأ كيلإو .تلکو ت كيلعو تنمآ كبو "تدك ميول

 « تنآ الا هل ال ىلإ تأ « ؛تئلعأ امو تررسآ امو ترْخأ مو

 نو پا دع ئريفلا رم ع نيب هللا دبع انث دح ول نب جاجح اشر - ۰

 نع هللا دبع نب وللا ديبعو او غو نی دیعضو نونا نب ةورع تمم » لاق ىرهثلا تعم لاق

 نم ةفئاط ىد لکو اولاق امم ها اهأربف اولاق ام كالا ”لهأ اهل لاق نيح تم بلا جوز ةشئاع ثيدح
 قیا او لك سو یراق لزني لا نإ نلغآ تنک ام راو نکلو ا یندج.یللا يذلا

 ايؤر مونلا ىف م A م هل e نآ وجرآ تنکی نكلو « یل 2 أ ف نا ملكتي نأ نم 25 ناك ی ۱

EVتایالا رشملا 4 كفالاب اوءاج نذل نا ها لراف اهب  » 

 ا نع » جرعالا نع دان زا یآ نع نهرا دبع نب "هولا ات دح لوم نب يدق اشي — ۱

 مع ناف اهلمعي یتح هيل ءاعاهوبتكت الف ةثیس لمعي نأ یدبع دار اذإ : للا لوقي : لاق تی نا لور نأ هوره

 هل اهوبتک اف ءايلمعي ا نأ دار اذإو « ةنسح هل اهوبتك اف ىلجأ نم رب رن نإو اهل اهوبتک اف

 » ةئاعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب هل اه وبتک اف ایلع ناف 2 ةنسح

 راس دیعس نع درد ینآ یب ةيواعم نع لالب "نب ناملس ینادح و للا دبع نب ليعا ا نشر - ۲

 2 : لاقف محلا تماق هنم غرف امف هوندا للا قلخ : لاق هيلي هللا لور نأ هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع »



 ديحوتلا باتك - ۷ ۱ 1۹۹

 : تلاق ؟ كَمطق ن م مطقأو « كاصو نم لصأ نأ نط ر الأ : لاقف « ةةطقلا م نم كي ذن املا ماقم اذه : تلاق
 ۰ گو ۶ م

 ضرألا ىف اودسفت نأ متیلوت نإ متي لف : ةريره وبأ لاق مث « كل كلذف : لاق « "برای لب
 ۶ ر

 ىنلا رطم : لاق دلاخ نب ديز نع نا ديبع نع اص ن e نا ادب دال شم ۳

 6 ىلب ۳۰ وم مو ىف ًرفاك یدابع نم حبصأ : 2 لاق : لاقف هلك مس

E 
 ا و رب ره أ ن هرع ») جرعالا ن 0 دان لا ىف 1 نع كلام ىد ليعامسإ رم - ۵

 )» 2 ته رك ىناقا هرك اذإو 4 هءاق تا ىلاقل یردبع فا اذإ ا لاق ٠ لاق نی 0

 وت نأ ةريره 5 ع ) جرعألا ن 0 دان“ دا ا اد بيش انريخأ ناملا وب أ شن — ۰ ۵ ۳ 5

 « ی یدبع نظ دنع انأ هللا لاق : لاق لس ما

 هم س

 لا ل وسر "نا 7 رق یآ نع » ج رعألا نع دانزاا ىبأ نع كلام یندح لیعاسا سا - ۹

 نال اف رحبلا ىف هفصنو بلا ىف هفصن اورذاو هوقرخ تام اذإ هلق ًاريخ لمعي ل  ”لجر لاق : لاق بكج

 مث «هيفام عم ربا رمأو « هيفام مم رحبل للا رمأف « نيلاعلا نم ًادحأ هب ذعيال اباذعهتب ذك هيلع للا رد

 » هل رقنف « لعآ تنأ كتيشخ ن٠ : لاق ؟ تلعف 1 : لاق .
 تعم هللا دبع نب قاحسا انثدح ما انثدح م نب ور انثدح قاحسإ نب دمحأ شو - ۷ ۱

 ارو - اذ باصأ ًادبم نا : لا قلك یبلا تمم : لاق ا تعم » : لاق ةر مك ىبأ نب نمحرا دبع

 رفغب اگر 7 "نآ یدبع أ لاقف « رفغاف اف - تیصآ لاق ام رو اذ تن ا بر: : لاقق _ اذ 1 : لاق

 5 ”تينذأ بر لاف  ًابنذ بنذأ وأ وأ - ابذ باصا مث شا ءاشام ثکم مث : ىدبعل "ترفغ ؟ هب ذخایو بلا

 و ثکم مث یدبم "ترفع هب لابو لا شب ابو هل نأ ىدبع أ : : لاقق « هرفغاف رخا  تدصأ وأ

 لع : أ لاقف « ىل هرفغاف رخآ - تنذآ 8 ا بر : لاقف  ًاينذ باصأ لاق ا« رو - ابنذ تا مث ا

 « ءاش ٠١ لمئياف الث ىدبعل ترفغ ؟ هب ذخأيو بنذلا رفغیاکر هل نأ ىدبع

 رفاغلا دبع نب ةبقع نع ةداتق ید یآ تەم تب انثدح دوسالا ىبأ نب لل دبع اش — ۸

 هللا ماطمآ ینعب ةلک ل اق ناك نمیف وأ - فلس نميف الجر ركذ هنأ ھل ین نع دیس ىلأ نع »
 رم 1 2 32 ¢ 15 ۰ 1

 و  رثتبني | هناف : لاق . بأ ريخ : اولاق ؟ کا تنك بأ ی : هينبا لاق ةافولا ترضح اف « ًادلوو الام



WY ۷۰۰۸-۷4۹۱ ثيدحلا 

N EE O E aقرا اخ ترص یک وقر  

 كلذ یلع مهقیئاوم خاف : ب للا دون ف . امف ینورذف فصاع حيد موي ن ناک اذاف یفوکعساف لاق وأ -

Esیدبع ی ؛ نا لاق . مت ”لجر وه 0 1 اتو ع هللا لاقف « فصاع موی ف ۱ هورذآ م  

 لاقو ءاهدنع هحر نأ ماقالت اف : لاق - كنم ی ذأ يك داع : لاق ؟ تلدفام "تلمف "نأ ىلع كلح ام

 یف نورد : هسیف داز هنآ رغ ناملس نم اذه تد : لاق "نایاب هب ت دش اه رخ هافالت اف : یرخآ هارت

 6« تدع وا خیل

 و سه طب
 ه رد 6 را 1: لاقو ق انثدح ةقيلخ ىل لاقو 1 رق : لاقو 6 ”بمتعم انثدح یموماشی

 رخ دب ل ةداتق

 دارآ لاطب نبا لاق « ةبآلا ١ رذ وأ داز عيمجلل اذك ( هللا مالك اوادبي نأ نوديري ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 نينأ مث مث «لازي الو املكتم لزب مل هاو هب ةمئاق ةفص ىلاعت هللا 0 ابلبق باوبآلا ىف دارأ ام امرداحأو ةمجرتلا هذهب

 مدقت ؟ ادعو اعون سيل هناف نآر لاب صتخم ال هللا مالك نأ هضرغ غ نأ ربظي یذلا و « ةيآأا لوزت بیس رک ذ ىف 1

 مهتجاح بسحب هدابع نم ءاشي نم ىلع هيقلي هناف هب ةمئاق ةفص رهو قواخم ريغ ناك ناو هنأو « هلاق ن 500

 ۰ لصف لول هنإ ) هڵوق ٠ دارلا اذهب ةحرصملاك بالا ثيداحأو < محل اصم نم اهريغو ةيعرشلا ماكحالا ق :

 رذ ابأ ادع نم لكل تبثو هريغ ةياور نم « هنا , ظفل هلوأ نم طقسو رذ يال اذک ( بعللاب :لزحلاب وه امو

 لاق هاف ٠ ةديبع ىبأ مالك نم ذوخأم ر وكذملا ريسفتلاو ىزورملا ديز ىبأ ةياور نم تطقسو « مالو فلأ ريغب قح

 اذمو لوزب ال ىذلا تباثلا ءىثلا قلاب دارلاو بعللاب وه ام ىأ < لز زهاب وه امو  هلوق « زاجلا باتک و ىف

 دق اهرتک أو ةربره ىف أ ثيدح نم ابمظعم اًثيدرح رشع ةعبس هيف رک ذم ةمجرتلا ىف ىلا ةيآلا ةنآلا هذه ةبسانم ربظت

 تابثإ انه هنم ضرغلاو ثيدحلا ( رهدلا بسی مدآ نبا ىنيذؤي هللا لاق ) هلو ٠ ةريره ىبأ ثيدح افوآ ررکت

 ريسفت ىف رخآ هيجوت هل مدقتو « ی قيلب ال ام "ىلا بسذب ىأ « ىنيذؤي » هلوقو ىلاعتو هناحبس هيلا لوقلا دانسإ

 يأ ثیدح : ىناثلا . سماخلا رخآ ىلا هدعب ام اذكو « ةيسدقلا ثيداحألا نم وهو هثحابم رئاس عم ةيثاج لا ةروس

 هيفو « ناتحرف مءاصللو « ةنج“ موصلاو » هيفو ( هب ىرجأ انأو ىل موصلا : ىلاعت هللا لوقي ) هلوق ؛ اضأ ةريره

 لضفلا ديري « معن وبأ انثدح ه دنسلا ىف هلوقو « مايصلا باتك» ىف فوتسم هحرش مدقت دقو اصلا مف فواخلو »

 انثدح » هلوقو « جرختسلاو ةيلحلا بحاص رخأتملا ظفاحلا وه سيلو « مدقلا روبشملا ظفاحلا یفوکلا نيكد نبا

 انثدح  ىروثلا وهو  نايفس انثدح معن وبأ انثدح , هدنع عقوف نكسلا نب ىلع ىبآل الإ عيمجال اذك « شعالا

 ةياور ىف تيأرو « ةاورلا رئاس نم هفلاخ نم لوق باوصلاو : ىنابجلا ىلع وبأ لاق ىروثلا هيف داز « شالا

 هلوق نيب لاق ظفل فذ « دمت انثدح ىروثلا نايفس انثدح , هارأ « معن وبأ انثدح » ىزورملا ديز بأ نع ىسباقلا

 نايفس نكل شيعألا نع نينايفسلا نمو شمعألا نم ع معن وبأو « هنظأ ىأ ةزمحلا مضي هارأو « انثدحو « هارآ »



Aديحوتلا باتك - ۷  

 نوكي نأ لماحيو ىراخبلا نوكي نأ لمتح « هارأ , لئاقف كلذ ترث ريدقت ىلعو ءامزج ىروثلا وه انه روك ذلا

 نع معن ىلأ نع ةماسأ ىلأ ن تراما ةياور نم جرختسملا ىف معن وبأ هجرخأ دقو « حجارلا وهو هنود نم

 : كلاثلا ثيدحلا . حيحصلا عماجلا اذه ىف ىلاوعلا نم معن ينال عقو ام ىلعأ نم اذهو ةطساولا نودب شمعآلا

 هلوق انه هنم ضرغلاو « ةرابطلا باتک و ىف مدقت دقو « انايرع مالسلا هيلع بويأ لاستغا ىف ًاضيأ ةريره ىنأ ثيدح

 ةانثم رثك الل اذك ( انبر لزنت ) هلوق 5 ًاضيأ ةر ره ثيدح : عبارلا ثيدحلا . هرخآ ىلا هير هادانف »

 « دجملا باتک » ىف هحرش مدقت دقو « فيفختلاو ءاتلا فذح « زن و یخسلاو لمتسلا نع رذ قالو « دیدشل و

 ةجرتلا ةبسانم كانه مدقتو « ليللا فصن ءاعدلا و تاوعدلا ىف هل مجرتو « لیلا رخآ ىف ةالصلا ىف ءاعدلا باب ىف

 لئاوآ ىف تافصاا ثيداحأب قاعتب اف فالتخالا نایب ىضمو « ليللا ثلث قبب نيح » هظفل نأ عم بابلا ثيدحل

 رهاظ وهو هرخآ ىلا « ET انه هنم ضرغلاو « ءاملا ىلع هشرع ناكو باب ىف « ديح وتلا باتك »

 نم لك ىلع ةلصاح ىهو هيلا لوقلا ةبسن تايثإ دارملا نال « ال وأ هرمأب اكلم ۰ یدانلا نك ءاوس دارملا ىف

 مزح نبا لوأتو « « دجّتلا باتك» ىف ىدانيف اكلم ىمأي هللا نأب ةحرصملا ةدايزلا جرخأ نم ىلع تهن دقو « نيتلاحلا
 ؛ ةغللا ف دوبعم وهو ةباجإلا ناظم نم ةعاسلا كلت ناو ءاعدلا لوبقل حتفلاک ايندلا ءاعس ىف هللا هلعفي لعف هنأب لوزنلا

 ۰ قلعت ال لزب مل نمو دردم تقوب هقيلعت لعف ةفص اهنأ ىلع ليلدلاو : لاق « هبهو ینعع هقح نع ىل لزن نالف لوقت

 نعط ىح تابثالا ىف نيغلابملا نم وهو یورملا ليعامسا وبأ مالسإلا خيش دقع دقو « ثداح لعف هنأ حصف نامزلاب

 ا معز قرط نم هركذ مث ةريثك قرط نم هدروأو « ثيدحلا اذه اباب قورافلا هباتك ىف كلذ ببسب مهضعب هيف

 ثيدحلا ركذو « ليلا ثاث بهذ اذا ر ظفلب ةريره ىلأ نع ةيبض مأ یوم ءاطع ثيدح لثم ليوأتلا لبقت ال

 وهو هح ىف ةيزخ نباو ىئاسنلا هجرخأ « هل باجتسي عاد نم له لوقیف رجفلا ملطب ىتح اهب لازي الف ه دازو

 هجرخأ « شرعلا ىلا دعص رجفلا علط اذاف » هيفو دوعسم نبا ثيدحو ۰ فالتخا هيفو قحا نب دمحم ةياور نم

 لاق دوعسم نا نع ىرخأ قيرط نم ليعامسا وبأ هجرخأو « لاقم هيفو یرجما مهاربا ةياور نم وهو ةميزخ نبا

 نم وهو . دعص رجفلا رجفنا اذاف » هيفو ثيدحلا رک ذف , ىنلع لاقف زب هللا لوسر ىلا ماس ینپ نم لجر ءاج »

 هرخآ ىو تماصلا نب ةدايع ثددح نمو « هنم عمسل لو هيبأ مع نع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع ةءاور

 مث » هيفو رباج ثيدح نمو « هنم عمسي لو ةدابع نع یجب نب قحا ةياور نم وهو « هيسرك ىلع انبر وعي مع د

 امیفو لس نب ةملس نب هللا دبع نع ىرفعجلا ليعامسا نب دمع ةياور نم وهو « هيسرك ىلا ايلعلا ءامسلا ىلا انبر ولعي

 رجفلا علط اذا ىتح م هرخآ ىفو « رتولا رك ذف « رتولا نع علم ىنلا لأس هنأ و باطخلا ىبلأ ثيدح نمو « لاقم

 هلوق لبقي ال امت وبث ريدقت ىلعو ةفيعض اهلك قرطلا هذبف  فیعض وهو ةتخاف ىبأ نب روث ةياور نم وهو « عفترا
 « ليوأتلا دوعصلا لوبق عنمب ال ليوأتلا لوزلا لبق أكف لوزنلا دعب دوعصلا ركذ اباصحم ناف ليوأتلا لبقت ال ابنآ

 نم ابلكو تافصلا نم درو ام ىلإ راشأف هباتك رخآ ىف هلوق ىف وه داجأ دقو < لعأ هللاو مدقت اک لسا ملسفلاو

 ديرت الو « راهنلاك قحو حيرلاك داوجو سمشلاک نيب مآ نولوقي « ةعس برعلا بهاذم ىفو «لثعلا نمال بيرقتلا

 امش ءايشالا دعبأ ءالا نأ لقع نم لع دقف « ماهفآلا ىلع بيرقتلاو تابثإلا ىيقحت ديرت امنإو هابتشالا قيقعت



 ۹ ۷۹6-۷۵۰۸ ثيدحلا

 سمشلاب ةروصلا هبشت برعلاو « ةقيقحلا ىف هبشلا ال ولعلاو مظعلا دارأف «لابجلاك جوم ىف إل لوقي هللاو « رخصلاب

 . قيفوتلا هللابو ةقيقح بجوت الو ابذک كلذ نم أيش دعت الو « حايرلاب ةيذاكلا ديعاوملاو « رحسلاب ظفالاو « رمقلاو

 نورخالا نع لو لس هللا لوسر عمم هنأ ةريره ابآ عم هنأ ) هلوق '؛ ًاضرأ ةرب ره یآ ثيدح : سماخلا كدحلا

 ثيدحلا اذه هريدصت ىف ةكسما ىف لوقلا مدقت ( كيلع قفنأ قفنأ هللا لاق دانسالا اذهب و « ةمايقلا موي نوقباسلا

 ثيدح لوأ هنأ هلصاحو « صتقا وأ هقح ذخأ نم باب ىف « تایدلا باتك و ىف « نوقباسلا نورخالا نحن » هلو

 ديري ىذلا ثيدحلا ركذ مث اپ ثيدح لوأ نم افرط ركذ اثیدح اهنم قاس اذإ انايحأ ىراخبلا ناكف ةخسنلا ىف

 هلوق وهو ردقلا اذه ناف « نيرمآلا نم "لک هنيعب ثيدحلا اذه ىف هل عقو دقو « كلذ عنصي ال انايحأو « هداريا

 یالم هللا دي: لاقو » هيفو « دوه ةروس ريسفت ىف هماتت هدروأ ليوط ثيدح نم فرط « كيلع قفنأ قفنأ »

 دي » هلوأ رک ذف « یدیب تقلخ ال و ىلاعت هلوق باب ىف هقاسف ردقلا اذه مطتقاو « هماتب ثيدحلا « ةقفن اهضيفي ال

 « ردقلا اذه ىلع انه هنم رصتقاو ,كيلع قفنأ قفنأ » الو « نوقباسلا نورخالا نحن ه هلوأ رك ذي مو « یالام هللا

 ریسفتلا ىف یراخبلا ةريره أ نع جرعالا نع دانزلا ىبأ نع ةزم ىنأ نب بیعش ةمجرت ىف ىزمال فارط الا ىف عقوو

 سيلو ريسفتلا ىف ام ريظن ديحوتلا ىف هنأ هقالطإ نم موهفلاو «یبتنا بيعش نع ناملا ىلأ نع هعیمج ديحوتلا ىفو

 نم وهو « كيلع قفنأ قفنأ ١ هلوق وهو هناحبس هللا ىلإ لرقلا اذه ةبسن ثيدحلا اذه نم ضرغلاو . كلذك

 نبا وه ( ةرامع ) هْلوَق « دم وه ( ليضف نبا ) هلوق « ةريره ىبأ ثيدح : سداسلا ثيدحلا . ةيسدقلا ثيداحالا

 باب ىف مدقت اک ليريج لئاقلاو ءارصتخم انه هدروآ اذك (ةحيدخ هذه لاقف ةريره یآ نع) هلوق ۰ ةمراش نب عاقعقلا

 لب رج یآ : لاق و ةرب ره یآ نع دنسلا اذ لیضف نب دم نع ديعس نب ةيدتق نع بقانملا رخاوأ ىف ةد

 ريغ فوقوم ثيدحلا اذه نأب ىنامركلا مزج نأ ربظب اذمو « هرخآ ىلا ةيدخ هذه هللا لوسر اب لاقف رقم ىنلا

 تت لظفلب كانه مدقتو عراضملا لعفلا ةفيص» كر و E :أ ) هلوق ٠ دودرم عوفرم

 هف ءانإ وأ و رذ دال ةياور قو « رذ ىو ليصأللا اذك ( بارش وأ ءانإ رأ ماعط هيف ءاناب ) هلوق « ريمض ريغب

 ماعط هيف ءانإب » هلوق ىنامركلا لاقو « بارش وأ ماعط وأ مادإ , ظفلب كانه مدقتو نيقابلل اذک و « بارش

 عفرلا « بارش وأ » هلوق ىف زوجو « هيف ام ركذي مل طقف ءانإ لاق وأ ماعط هيف لاق له ىوارلا نم كش «ءانإ وأ

 روك ذملا بابلا ىف هثحابم تمدقت دقو « اهلع أرفاذ كتتأ ىه اذإف » ةبيتق ةياور ىف داز ( اهترقأف 0 هلوق « رجلاو

 نم تيبب اهرشبي نأ هللا هرمأو ١ هفو ةشئاع ثيدح كانه مدقت و « مالسلا ایر نم اهترقأف , هلوق هنم ضرغلاو

 : عباسلا ثيدحلا . الع ملسنلا ىنعمي هتاف مالسلا أرقا ةبج نم ةمجرتلل هتقباطمو بصقلاب دارملا حرش مدقتو « بصق

 یدابعل : ىلاعت ۸ وت ىف ةفاضالاو < ةيسدقلا ثيداحالا نم وهو « یدابعل تددعأ هللا لاق : ةريره ىبأ ثم دح

 ءاعدلا ىف سابع نبا ثیدح : نماثلا ثيدحلا . مثأ كانه هقایسو ةدجسلا ةروس ريسف# ىف هحرش مدقن و « فی رشت

 رخآ هجو نم هدروآ < قلاب ضرالاو تاومسلا قلخ ال ىلامت هلوق باب ىف ابرق مدقت دقو لیلا ىف دجهتلا ىف

 : عسانلا ثيدحلا . تباثلا مزاللا قاب دارلا نأ مدقت دقو « قلا كلوقو » هلوق انه هنم ضرفلاو خرج نبا نع

 دابجلا ىف اهم عضاوم ةتس ىف ةريسي اعطق دانسالا اذبب هنم رکذ دقو « افرط هنم رک ذ كفالا ةصق ىف ةشئاع ثيدح

 املوق انه هنم ضرغلاو < ايف هحرش مدقتو روذلا ةروس ریسفت فو تادابشلا ىف هماعب هقاسو ريسفتلاو تادابشلاو

¥ 



 ديحوتلا باتك - ۷ 1۷۰

 کشی د اطوق نم ة رهاظ ةج رال هتيسائمو الت اتو و قعءار ىف لس ناك لجو رع هلا نأ نظأ تنك ام هللاو ,

 1 ةئيس لمعي نأ یدع دارأ اذإ : ىلاعت هللا لوقي ) هلوق ۰ « ًاضيأ ةريره ىلأ ثيدح : رشاملا ثيدحلا . « هللا

 ةيسدقلا ثيداحالا نم وهو « ةئيس وأ ةنسحم مث نم ه باب ىف قاترلا ف هحرش مدقت ( المعي یتح هيلع 0

 « ناف » ىنيمشكلا ةياور ىف «ابلبع اذاف ١ هلوقو « ًاضيأ ةرهاظ بابلل هتبسانمو « هدعب ةعبرآلا اذكو « ًاضيأ

 تا ىف يحل ت ا لو < كنغر يلا نع قوا اس ف و تناك لاو مرا قو

 اذاف » هلوق ىف طرشلا موبفع و « ابلمعي ىتح اهوبتکت الف » هلوق ىف ةياغلا مورفع لدتساو « قاقرلا ىف سابع نبا

 مدقت دقو  عورشلاب ولو لمعلا عقب ىتح ةئيس بنكي ال ةيصعلا لمف ىلع مزعلا نأ لاق نم « اهلثم هل اهو.تكاف اباع

 نأ نيضرت الأ , لاق هقو محراب قلعت مف ًاضرأ ةربره ىبأ ثيدح : رذع ىداحلا ثيدحلا . كانه هيف ثحبلا طسب

 هللا دبع نب ليعامسا هو « «بدالا بانک , لئاوأ ىف هحرش مدقت دقو «براي لب : تلاق » هيفو « كاصو نم لصأ

 باب ىف ثيدح هل مدقت دقو « هل هثيدحتب ليعامسا حرصو « لالب نبا وه « نایلس » و سیو نأ نا وه هخبش

 نم ینعم یه امنإ مطقتو لصوت ىلا محرلا : یوونلا لاق « روك ذلا ناملس نيبو هنيب هاخأ هيف لخدأ ةدارالاو ةئيشملا

 ةليضف نايب و اهنأش مظعت دارلاف « ضعبب ابضعب لصتيف ةدحاو محر ابعمجت ةيارق یه ذإ مالكلا ام قات ال یتاملا

 هرهاظ ىلع هلح زوج هريغ لاقو , تاراعتسالا لامعتسا ىف برعلا ةداع ىلع مالکلا دروف اممطق نم محو ابلصو نم

 نم افرط هيف رک ذ ىنوجلا وهو « دلاخ نب ديز » ثيدح : رشع ىناثلا ثيدحلا . ةردقلا ىف عنتم ريغ یاعلا دسجتو

 «ناسک نا وه < حلاص »و « ةنييع نبا وه هيف «نايفس »و ءهحرش عم ءاقستسالا رخآ ىف هما یضم ثيدح

 معن وبأو دابع نب دحم ةياور نم لیعاعالاو ةبيتق نع قاسنلا هجرخأ دقو « ةبتع نب هللا ديع نبا وه « هللا ديبع»و

 « مثلي ینل رطم » انه هلوقو « كانه ةدئاف نم هقايس یف ام تركذو نايفس نع مه 0 ۶ مهارإإ نب قحا ةياور نم

 « دحا و ىنعم ترطمأو ءایسلا ترطم لاقي هل اعبت ناك هادع نم نال هيلا كلذ بسن ا هئاعدب رطملا عقو ىأ ملا مضي

 : رشع كلاثلا ثيدحلا . ىدعتملا ف ترطمأو مزاللا ف ترطم ليقو « باذعلا ف ترطمأو ةمحرلا ف ترطم لبقو

 نم « هللا ءاقل بحأ نم باب ىف فوتسم هيلع مالكلا مدقت ( ىاقل ىدبع بحأ اذا ) هلوق « أضيأ ةريره بأ ثيدح

 ةافولا تقوب كلذ صيصخت ىف ةدراولا ثيداحالا دروأ نأ دعب ربلا دبع نبا لاق « ىلاعت هللا نوعب « قاقرلا باتك و

 بقي مل نإ بئاتلا ةبوت لبقت ال نيح كلذو كلانه ام ةنياعمو توملا روضح دنع كلذ نأ راثأآا هذه تلد : ةيوبنلا

 و ( ف یدبع نظ دنع انأ هت لاق ) هلوق ‹ « ًاضيأ ةريره ىلأ ثيدح : رشع عبارلا ثيدحلا . كلذ لبق

 اذإ هعم انأو » دازو « هللا لوقي » هلوأو « ةريره ىبأ نع خاص ىبأ ةياور نم هسفن هللا 6 رذح و : باب ىف ديحوتلا

 ىذلا ةصق ىف اضبآ ةريره ىلأ ثيدح : رشع سماخلا ثيدحلا . ىفوتسم كانه هحرش مدقتو « ثيدحلا « 0

 رخآ ىف هنم ءىث ابو لیئارسا اىب رك ذ ىف كلذ لبق نمو « قاقرلا ىف هحرش مدقت دقو « تام اذإ هوقرع نأب م

 . مالكسلا قسنو تافتلا هيف « هوقرغ تام اذإ طق اريخ لمعي مل لجر لاق « قيرطلا هذه ىف د هلوقو « بابلا اذه

 قو عم » نيمشكلاو ىلمتسملا ةياور ىف « عمجيل رحبلا هللا أف » هلوقو « نوقرخ تم اذإ : لوقي نأ

 هناي مدقت « ءارلا نوكسبو اهرسکی و ةلمبملا حب ىرامرسلا وه ( قحا نب دمحأ انثدح ) هلوق : 0 سداسلا

 ةطساو الب یراخبلا هنع ثدح دقو ناثع ابأ یکی ىرصبلا ییالکلا وه « مصاع نب وربع ١ و لیئارسا نب ركذ ىف
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 ثيدحلا ۷٥۰۷ - ۷٥۰۸

 ايلاع لسا ثيدحلا اذه عفو لوو ¢ 2 زد ماش هب 4 سل اب دنا اذه ف یرا خلا لرو 3 اهريغو ۰ ةاالصا" باتک د ف

 « هللا دبع نب قحا هو « یراخبلاک الزان مامه قيرط اا معن قا نع ةلس نب دامح قيرط نم هج رخأ هناف
 ىف هل « ةئيدملا لهأ نم ليلج ىعبات « ةرمع ىلأ نب نمحرلا دبعو » « رووشملا ىعباتلا ىراصنألا ةحلط نأ
 نإ لاقيو « ىبام ىراصنأ وهو هتين هيبأ ماو ‹ ثيدحلا اذه ريغ ثيداحأ ةرشع ةريره ىبأ ع ۳

 نبا لاقو « كلام كردأ رخآ ةرعع یآ نب نحرلا دبع مو ةب هل تسيل م تاح ىبأ نبا لاقو « ةيؤر نمحرلا دبعل
 . هنع ىوارلا ىخأ نبا وه اذه ىلعف : تاق . ا 9 هللا دبع نب نمحرلا دبع وه ربلا دبع

 عقب ملو « هجولا اذه نم ثيدحلا اذه ىف كلا اذه ررکت اذك (ابنذ بنذأ لاق امبرو ابنذ باصأ ادبع نإ ) هلوق
 ةسيقب ىف اذكو « ابنذ دبع بنذأ , لاق لجو رع هبر نع ىك امف مب ىنلا نع هظفاو ةللس نب دامح ةياور ف
 ةياور ىفو « هلعاف بقاعب ىأ ( هب ذخأيو ز هلوق ٠ ىضاملا لعفلاو مابفتسا ةزمهب ( معأ هبر لاقف ) هلوق . عضاوملا
 باصأ مث ) هلوق . داح ةياور نم اذه طقسو نامزلا نم ىأ ( ءاش ام ثكم مث ) هلوق ٠ « بنذلاب ذخأيو و داج
 « كل ترفغ دقف تنش ام لمعا , دامح ةياور ىف (یدبمل ترفغ هرخآ ىف) هلوق . بنذأف داع مث دامح ةياور ىف (ابنذ
 ةئسحلا اياغم هل رفغ ماش ناو هيذع ءاش نإ ىلاعت هللا ةئيشم ىف ةيصعملا ىلع رصملا نأ ثيدحلا اذه ىف لاطب نبا لاق

 ةئسحلاب ءاج نم : هلوق هيلع لدي كلذ ىلع هايإ هرافغتساو هل رفنيو هبذعب الاخ ابر هل نأ هداقتعا یهو اهب ءاج یا :
 نم ك | رافذتسالا سيل انلق هنم ةبوت هبر هرافنتسا نا لبق ناف ۰ ديحوتلا نم مظعأ ةنسح الو اهلاثمأ رشع هلف 0

 ةب وتلا دح نال « هنع نارفغلا لأس ام بئات هنأ ىلع ثيدحلا ىف ليلد الو بئاتلاو رصملا اهلطي دقو « ةرفغملا بلط
 هريغ لاقو « ىهتنا كلذ هنم ممي ال هدرجع رافغتسالاو هنع عالقإلاو هيلا د وعي ال نأ مو بنذلا نع عوجرلا

 مدنلا نعم ديفي ال باذلا نع عوجرلاب ريبعتلاو « دومی ال نأ ىلع مزعلاو مدنلاو عالقإلا : ةثالث ةبوتلا طورش
 هنع عالقالا مزلتسي هناف هنم هعوقو ىلع مدنلا ققحت ةبوتلا ىف یکی : مهضعب لاقو برقآ عالفالا ینعم ىلإ وه لب
 ثيدح وهو « ةبوت مدنلا , : ثيدحلا ءاج مع نمو هعم نالصأ ال مدنلا نع ناثشان امیف دوعلا مدع ىلع مزعلاو
 « هح و سنأ ثيدح نم نابح نبا هجرخأو ؟ احلا هحصو هجام نبا هج رخآ دوعسم نبأ ثيدح نم نسح
 اذه لدب مهفملا ىف ىطرقلا لاقو « ىفوتسم « تاوعدلا باتك , لئاوأ نم ةبوتلا باب ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو
 ىذلا وه رافغتسالا اذه نكل « همركو هلحو هتحر ةعسو هللا لضف مظع ىلعو رافغتسالا ةدئاف مظع ىلع ثيدحلا
 : ثيدح هل دبشيو « ةبوتلل ةجرت وف مدنلا هعم لصحبو رارصإلا دقع هب لحتیل ناسلل ان راقم بل ىف هانعم تبث
 لاق نم ال ةب وتلا ىلإ داع بنذلا ىف عقر اماكف ةبوتلاو بنذلا هنم رركاشي ىذلا هانعمو « باوت نتفم لك ؟ رایخ
 هل دهشيو : تلق . رافغتسالا ىلا جاتح هرافغتسا ىذلا اذبف « ةيصعملا كلت ىلع رصم هبلقو هناسلب هللا رفغتسأ
 بنذلا نم رففتسلاو « هل بنذ ال نك بنذلا نم بئاتلا و اعوفرم سابع نبا ثیدح نم ايندلا ىبأ نبا هجرخأ ام
 ینارطلاو هجام نبا دنع هلوأو فوقوم هرخآ ىلا ءرفغتسلاو » هلوق نأ حجارلاو « هبرب هیزپتسالک هيلع مقم وهو
 لاق "لع نع سودرفلا دنسم ىف هركذ « باوت نئفم لك ع رای و ثيدحو « نس> هدنسو دوعسم نبأ ثيدح نم
 ضقن بنذلا ةسيالم ىلإ فاضنا هنال هئادتبا نم حقآ ناك نإو بنذلا ىلإ دوعلا نأ ثيدحلا اذه ةدئافو : ىطرقلا
 هلاؤس ىف حاحلإلاو ميركسلا نم بلطلا ةمزالم الإ فاضنا هنال اهئادتبا نم نسحأ ةبوتلا ىلا دوعلا نکل « ةبوتلا

 ىرابلا حف م ۱۳ ج «. .- ۱ ۱ ۱



 ديحوتلا باتك - ۷ ¥

 رثكأو افلأ لب ةرم ةئام تررکت ولو بونذلا نإ : ثيدحلا ىف ىو ولا لاق « هاوس بنذلل رفاغ ال ةنأب فارتعالاو

 هانعم « تنش ام لمعا و : هلوقو < هتي وت ت ةدحاو ةبوت عسيجلا نع بات وأ هتب وت تلبق ةرم لك ىف باتو

 هللا رفذتسأ : لقت ال لاق هنأ میخ نب میبرلا نع « راک ذالا باتك و ىف رک ذو « كل ترفغ بوتتف بنذت تمد ام

 ةيهارك امأو « نسح اذه یوونلا لاق « ىلع بتو ىل رفغا مهلا : لق لب لعفت مل نا ابذكو ابنذ نوكيف هيلا بوتأو

 هدر ىف ینکیو لاق « ابذک اذه سيلو هترفغم بلط هللا رفغتسأ ىنعم نال هيلع قفاوي الف ابذک هتيمستو هللا رفغتسأ

 ناك نإو هبونذ ترفغ هيلا بوتأو مويقلا ىحلا وهالإ هلإ ال ىذلا هللا رفغتسا لاق نم : ظفلب دوعسم نا ثيدح

 وه الإ هلإ ال ىذلا هللا رفغتسأ ظفل ىف اذه : تاق . 5 احلا هحمصو ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخآ « فحرلا نم رف دق

 «لاق ک ةبوتلا لعفي ملو هلاق اذإ كلذك وهو بذك هنأ هللا هحر عيبرلا ىنع ىذلا وهف هيلا بوتأ امأو « موبقلا ىحلا

 « ةبوتلا طورش لعفو اهللاق اذإ ام هنم دارلا نوكي نأ زاوجل رظن دوعسم نبا ثيدحي هيلع درلا لالدتسالا قو

 ىف تيأرو « لعأ هللاو هلك همالك حصيف هللا رفغتسأ صوصخ ال نيظفللا عومب دصق عييرلا نوكي نأ لمتحمو

 نم ريخ هنال عفن هيف لوالاف ام وأ باقلاب وأ ناسللاب امإ ةرفغملا بلط رافغتسالا : رییکسلا کیسلل تايبلحلا

 دجوت ىتح بنذلا ناصحم ال امنکل امم غلبأ ثلاثلاو « ًادج عفان ىناثلاو « ريخلا لوق داتمب هنالو توكسلا

 نأ نم هترکذ ینلاو : لاق نأ ىلإ « هنم ةبوتلا دوجو كلذ مزلتس الو ةرفذلا بلطي رصملا ىصاعلا ناف « ةبوتلا

 هلل رفغتسأ ظل نأ سالا نم ريثك دنع بلغ هنكل « ظفالا عضو بسح وه ةب وتلا ىنعم ريغ وه رافغتسالا ىنعم

 ˆ رافذتسالاب الا مت متت ال ةبوتلا نأ ءاملعلا ضعب رک ذو لاق مث «ةلاح ال ةبوتلا ديري وبف هدقتعم كلذ ناك نف ةبوتلا هانعم

 يآ ثيدح : رشع عباسلا ثيدحلا . طرتشي ال هنأ روبشملاو < ( هيلا اوبوت م مكبر اورفغتسا نأو إل ىلاعت هلوقل ا

 نب ناملس وه ( بأ تدع" زا « ) هلوق « رشع سماخلا ىف هيلع هيذتلا مدقتو هوقر نأ سآ ىذلا ةصق ىف ليعس ۱

 ةياود ىف ( رفاذلا دبع نب ةبقع نع 0 هلوق : قسن ق نيعباتلا نم ةثالث هيفو « نويرصب هلك دنسلاو ىميتلا ناخرط

 وأ - فاس نميف الجر رک ذ هنأ و « هلوقو هحرش راس عم قاقرلا ىف تمدن دقو « ةيقع تعم“ و ةداتق نع ةيعش

 رمتعم نع ليعامسا ن یس وم نع قاقرلا ىف یضم دقو « مرلبق ه لیصالا دنع عقوو « ىوارلا نم كش « ابق ناك نميف

 هانا و ىسوم ةياور ىف « الام هللا هاطعأ ىنعي « هک لاق » هلوقو كلشي مو 0 فاس ناك نميف الجر رک ذ » ظفلب

 هن وكل هميدقت زاجو « تنك رخ هنأ ىلع ىأ بصب وه ءاقبلا وبأ لاق « گل تنك بأ ی , هلوقو ءادلوو الام هللا

 وه ام قفاويف بأ ريخ تنك ريدقت لع بصالا دوجالا « بآ ريخ و مهوقب مماوجو عفرلا زوو امایفتسا

 ابنآ كشلا اذه وزع مدقت « زئتبي مل وأ شب مل هناف ه هلوقو « بأ ريخ تنأ : ريدقتب عفرلا زوج و ۰ هنع باوج

 نع رذ نأ ةياور نم اندنع اف انه ابتدجو دقو « ضایع یضاقلل اعبت یزورلا ديز ىبأ ةياورا یازلاب وأ ءارلاب

 لد ءاماب « نوكيساف لاق وأ و لاق نکل هلثم یسوم ةياور ىف « ینو کحاف م لاق وأ < یوقعاف و هلوقو « هخ ويش

 هانعم لاق مح ماللاب ىنعي «ىنوامتاف و ىرخأ ةياور ىف ىباطخلا لاق « فاكلا وأ فاقلاب اطاق له كشلاو ةلمبملا ءاحلا

 هلثمو افاك فاقلا تاديأف « قحسلا هلدأف فكلاب ینوکعا امأو ةلاحس ةداربل لاقيو ؛ درملا وهو لحسلاب ىنودربأ

 هنأب مزج یفامرکلا لهذو ىميتلا ناملس وه لئاقلا « ناثءابأ هب تفدغ لاق , هرخآ ىف هلوقو « فاكلاو هاب كبسلا

 فورعم ناثع وبأو ىمراغلا وه « نابلس و هرخآ ىلإ « نابلس نم اذه تمم, هلوقو : یدهلا وه « ناهع وبأ و و ةداتق
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 ني ها ج ب

 تونر قاقرلا ف ًاضيأ مدقت دقو فا رطالا ىف ناملس دنسم نم ثيدحلا اذه ركذ ىزملا لفغأ دقو « هنع ةياورلاب
 همان هقاس دقو كشر م ءارلاب یآ « شب مل لاقو رمتعم امدح یسوم انثدح ه هلوقو « هل ىليعامسالا رخت ةفص ىلع

 كلذك ًاضيأ نادلس ثيدح هتياور را ىف قاسو « یذوشلا ليعامسا نا وهو روك ذلا « یموم » نع قاقرلا یف

 « هلاک ثيدحلاب ىتعي « رئي : ر , ىل ظفل ك الل طقسو « طايخ نا وه ةفيلخ ىل لاقو هدعب هلوقو

 ةياور نود ةفيلخ ةياور ىف ةدايزلا هذه تعقو « رخدي مل د ةداتق هرسف هلوقو « یارلاب « نبی مل و لاق هنکلل و

 رمتعم نع ىرينعلا ذاعم نب هللا دیبع ةياور نم ليعامالا هجرخآ دقو ؛درسالا یا نب هللا ديعو ليعامسا نب ىموم
 « رمتعم نع ىديبشلا مهاربا نب قحا ةياور نم جرختسملا ىف معن وبأ هجرخأ اذكو « اذه ةداتق ريسفت هيف ركذو
 . قيفوتلا هتلابو 5 نع ىف ام قاقرلا باتک ىف ةظفالا هذه ىف با اذهل نيلقانلا ظافلآ فالتخا تبعوتسا دقو

 مهريغو ءايبنألا عم ةمايقلا موي ۳ وغ برا مالک تی - ۳۱

 : لاق ديم نع شايع نب 0 انثدح هللا دبع نب دمحأ انثدح دشار نب فموپ اشو - ۰۹

 لغدأ براي تاقف تمتد ةمايقلا موي ناك اذإ :لوقي يو یبلا تعم : لاق هنع هللا ىضر ًاسنأ تعم »
 نا لاتف « ءیش ىندأ هبلق ىف ناک نم دنا ری : لوقأ مث « نولخدیف ”ةلدرخ هبلق ىف ناك ی م ةنجلا

 5 و نا لوسر عباصأ لار

 انغمتجا : لاق ةئَرَعلا رلاله نب دعم انثدح ديز نب دا انثدح برح 5 نایلس شو - ۷۰

 اذإف ةعافشلا ثیدح نعانل هلأسي هيلإ ىنانبلا رتباثب انتم انبهذو كلام نب سنأ ىلإ انبهذف ةرصبلا لهأ نم سا

 لوا ءىش نع هلأسن ال تياثل ان. هشارف ىلع عاق وهو انل نفس یتیم هانقفاوف ہرص ىف وه
 انف ةعافشلا ثيدح نع كتولأسي كوءاج ةرصبلا لهأ نم كناوخإ ءالؤه ةزمح ابأ اي لاقف ةءافشلا ثيدح نم
 كير لا اتل منشا : نولوقیف ذآ ناف ٍضعب ىف سانلا جام ز ةمايقلا موي ناک اذا : لاق لكم هم د انثدح

 le نكلو « اه تسل لوقيف مهاربإ "نوتأیف « نمحرلا لیلخ هنإف مهار le نكلو « اه تسل لوقيف

 ىسيع نوتأيف « هتلكو هللا حور هنا یسیعب کیلع نک لو ا ر ا ا ےک اف یسوع
 ینمیلیو یل ن ذویف ىبر ىلع نزأتسأف اه انآ : لوقاف یتوتایف ام دمحم, يلع نكسلو اه تسل لوقیف
 تن 01 "كار عفرا "دمای لاتیف « ًادجاس هل أو 3 كلي هدحا نا و م هادا دما

 لاقثم هبلق ىف ناک نم امم جرخأف قلطنا : لاقيف ! قمأ یت ا 1 اب لوقاف 0 ' مفشاو ظا لس « كل

 3 كسأر مف را دمشاب لاقيف « ات هل © رخ مل دم دماحا كلتب رو دوعآ مث اف یناطناف رناعإ نم ةريعش

 لاقثم هيأ ىف ناك نم ام ممه چرخ ا برای لوقاف « عفشن عم ۲ شا و « طم لسو « كل عمسي لقو



 ديحوتلا باتك - ۷ ۷
 2۳۳ وا و

 0 25 ۶ ای لاقیف « ًادحاس هل رخ أمر دماحلا كالتب هدمحأو د EOL 3 نم ةلد ی

 نم یک 3 قلطن | لوقیف 4 3 بر 8 لرقأو ¢ ةشاو ۳۳5 لسو 4 كك e او 3 كسأر ی ناک نم جرخأت

 انحرخ اف 8 لعق و 6 ۴ ¢ راذلا نم رانلا نم رانلا نم هجر و ناءإ نم لّورخ ةّبح لام یلدا E أ هبلق

 كلام حب سنا انشدح ام اند فلك نا لر نزاع قو ناب انررم ول اياك ٍضعبا ت سنآ دنع ن

 ی ةعافشلا ىف انثدح ام لثم ر لف كلام نب سنأ كيخأ دنع نم كانثج ديعسابأ اي : هل اناقف ال نؤأف هيلع انف هانيتأف

 وهو ىنثدح دقل : لاقف اذه ىلع انل دزب لأ اقف « هيهر : : لاقف « عضول اذه ىلإ یبنناف ثيدحلاب هاند هيه : لاتو

 مز
۳ 

 | اب
aريا  

 قاخ : : لاو « « كحضف هانثدخ ديعس ابآ اب : انلقف « اولکتت ا یسنآ ىردأ الف هس "نی رشع ڏنم ميج

 5 كاتب هدأت ا دوعأ م لاق« هب کشدح اک ىثدح کشد 5 نآ الإ هي دا «الومع ناسنإلا

 نسف لنا ترا لوقأت « منش عفشاو و لسو « عیسی لقو « كسأر مقرا دار لاقیف ءادحاس هل * ا

لاق نم ام نجرخأل یت قمظعو یایرکو یالجو یرعو : لوقف + 5 الإ هلإ ال : لاق ۱
 الإ هل ال 

 نع مارا نع روصنم نع لیثارسا نع ىسوم نب ۳۹ الف ایالت رلاخ نب رج شو - ۱

 نم اجورخ رانلا لهأ رخو « ةنجلا الود ةنجلا لهأ "رخ آ نإ هرم هلا لوسر لاق ه : لاق هللا دبع نع ةديبم

 « تام ثالث كلذ هل لوقیف « ىألم دنا بر لاری ةنجلا لخدا 0 جر لجر ران

 « رارم "رشع اینا لثم شال نا لوقیف « ىألم ةنجلا « هيلع ديمي كلذ لكف

 ملاح نب ىدع ن E نع شمألا نع سوپ 5 ىسعر انربخآ E اع اشو =¬ ۲۳

 الف هنم أر ظنيف نار هيوم سيل 5 هملکتسال دحآ ند متمام و را لوف لاق » : لاق

 ءاقلتر رانلا ار رظنيو ؛ مادق ام الإ یر e 0 ا 6 E دق ام و

 » قرع قش ولو رانلا اوقاف « ههجو

 3-5 ص3 ۶

 ةبيط 2 ماكب ولو . هيف دارو هلثم ةمثيخ نع ةر ْئب ور ینادحو شمالا لاق

 : ن مم رج ۳ 4 5

Ve ۱۳یر وللا درع نع هلع نع مهار 1 0 ع رو هام نع "ر ٠ و الح فیش أ نب نا اشو وب  

 ىلع نيضرالاو مبصإ ىلع تاومسلا يع ها موي ناک اذإ هنإ : لاقف دوپملا نم ةربح ماچ لاق هنع هلل
 و 7۶ 525 7 5 هال ۶ و 1

 ینلا یار دماف ء كلما انأ كالا ان: لوتي 3 نه 0 ' م“ عبصإ ىلع ىلإ و عبصإ ىلع ىرتلاو ءالاو

 ىلإ - ه ردق قح هللأ اور دق امو 2( مع ی وبلا لاق مث 3 4 هل وا امر لضتو ا ونا ود ىح كدضب سم

 »ِ نو شب  هلوق
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 ع " نا لأس الجر ٠ “نأ » زر رب ناوفص ن نع ةداتق نع ا انتدح د د دسم اش — ۶

 : لو هياع ب فسا هير رم مک دحأ وندي : لاق ؟ ىوجنلا ىف لوتي بلك هلا لودر تمس فيك

 كيلع ترتس یا لوقي مث“ هررقيف « من :لوقيف ؟ اذكو اذك تلمع لوقيو « معن : لوقيف ؟ اذكو اذك تعا

 « مویلا كل اهرفغأ انأو « ايندلا ىف

 مع ینلا تحمس رع نبا نع ناوفص انئد» ةداتق انثدح نابیش انثدح مدآ لاقو

 : لوألا ثيدحلا . ثيداحأ ةسمخ هيف ركذ ( مهريغو ءادبنآلا عم ةمايقلا موي ىلاعت برلا مالک باب ) هلوق
 انثدح ) هلوق « قاقراا بانک ىف ىفوتسم هحرش ىضم دقو الوطم مث ادج ارصتخم هدروأ ةعافشاا ىف سنأ ثيدح

 « رهشأ هبال ةبسفلاب وهو هدجل ةبسن دادغب ليزن ىفوكسلا ناطقلا دشار نب ىموم نب فسوب وه ( دشار نب فسوب

 دحآ وه هللا دبع نب دمحأ هخيشو « ناطقلا نم رغصأ یرلا ليزن ىرتستلا ىموم نب فسوي هل لاقي رخآ خيش مو
 نب دمحأ نع ىراخبلا جرخأ دقو « *یرقلا وه شايع نب ركب وبأو ًاريثك هدم بسنپ سنوي نب هللا دبع نبا
 ىنغ ىنغلا باب ىف مدقتو < دحأ نيبو هنيب ةطساو ريغب اذه ريغ امدح شايع نب ركب ىبأ نع سا وب نب هللا دبع

 هحئتفب یمشکلو اددشم هلو مب رد الل اذك ( تعغش ةمايقلا موب ناك اذإ ) هلوق « قاقرلا باتک ىف سفنلا

 - هناحبس هللا نآ اهدعب ىتلا قو ةياورلا هذه ىف اذكه ( ةلدرخ هبلق ىف ناك نم ةنجلا لخدآ براي تاقف ) هلوق ۰ اف

 برلا مالک سیل برا اب ملكك اذه نيتلا نا لاق « رابخالا رئاس ىف فورعلا ومو كاذ لوق ىذلا وم
 هاور ند مع الو لاق « نونلاب « لوقن مث » ظفلب هدنع عقو هنأ نيتلا نبا رک ذ ( لوقآ مث ) هلوق ۰ ءايبنآلا عم
 مث هلوق لاق ثيح ىذوادلا ضارتعا نع اباوج نوكيو هللا لوقي مث ىأ ؛ بيوبتلا قباط ءايلاب ىور ناك ناف ءايلاب
 ءةاورلا رثكأ دنع دوجوملاو رظن هغو : تاق . جرخي نأ هرمآ هللا نأ امف ناف تاباورلا رئاسل فالخ لوفأ
 ”.هجرخأ دقف  هتدامک هقرط ضمب ىف درو ام ىلإ راشآ ىراخبلا نأ نظأ ینلاو « رذ ىلال ج ةردهلاب لوقأ مث
 هظفلو شايع نب ركب ىبأ نع دیدشنلاو مجلا حتفب ساوج نب دحآ مصاع ىلأ قيرط نم جرختسملا ىف معن 5
 نم اذبف « ءىش هبلف ىف نم كلو « ةلدرخ هبلف ىف نم كلو « ةريعش هبلق ىف نم كل ىل لاقيف « ةمايقلا موي عفشا »
 ىف عقوف « ايناث كلذ ىلإ باجيف الوأ كلذ نع لاسي م هنأب امهنيب قيفوتلا نكميو تلي ىنلا عم برلا مالك
 ىدوادلا لاق « ءیث ىندأ هماق ىف ناك نم » ىلوآلا ىف هلوقو « ةباجإلا رک ذ ةيقبلا فو لاؤسلا رك ذ نيتياورلا ىدح]
 لدرخ نم ةنح لاَقُدم ندأ ىندأ و أف ءاج ثيح ةيناثلا ةياورلا ىف رسفم هنأب بقعت < تاباورلا رئاس ىلع دئاز اذه

 لقأ ىأ لدرخلاو ةبحلا ىلع عب زوتلا دارب نأ لمتحيو ديك اتل ریرکسلا « ىندأ ىندأ , هلوق ینامرکسلا لاق « نامی نم
 : سنا لاق و هلوقو « هناصقنو هتدابزو ناعإلا ءىزجتب لولا ةحص هنم دافتسيو « نام الا نم ةلدرخ لقأ نم ةيح

 نم هجرخأف و هلوقو « اہ ريشيو هعباصأ مضي هنأكو ءیش یندآ هلوق ىنعي. « ب هللا لوسر عباصأ ىلا رظنأ ىنأك
 ناميإلاو ةلدرخلاو ةبملا نم ةثالثلا رومألا ىلإ رظنلل وأ ةفلابمل اضیآ ديك أتلل ريركستلا « رانلا نم رانلا نم رانلا
 ديز نب داح ةياور ىف هعم ترك ذ نمو ملم دنع رانلا نم هلوق ريركست طقس : تلق . بتارم رانلل ًاضيأ لعج وأ
 تاي انعم اهذف ۳ هيف هلوقو ۲ قاقرلا باتک 3 قوتسم ثيدحلا اذه حرش مدقت دقو « لأ ىلاعت هللاو هذه



 ىذلا لجرلا ميدقت هيف نيتلا نبا لاق « ىضاملا لعفلا ةغيصو ءافب « هلأسف » ىنممشكلا ةياور ىف ءهلأسي هيلا ىنانبلا

 هلوقو « ةتيرذ ترثك نمل رصقلا ذاختا هيف نيتلا نبا لاق « هرصق ىف وه اذاف , هلوق فو « هلأسيل ماعلا ةصاخ نم وه

 جام لاقي « اوطاتخا ىأ « سانلا جام » هلوقو « ءانقفاوف د ىنيمشكدللو « لوعفلا فذع مل اذك ءانةفاوفد

 لصعفلا ظفلب « هللا ملك هناف » ىنيمشكللو « رنک الل اذك هللا ملک هناف ه هلوقو ‹ هجاومأ تبرطضا ىأ رحبلا

 لزنم ىف راوتم وهو ) هلوق « ةثالثلا عضاوملا ىف « لوقف د ىومشكلا ةياور ىف « دم اي لاقيف , هلوقو « ىضاملا

 ج احلا هعبتو هخيرات ىف ىراخبلا هام « ةفيلخ ىنأ نب ربع دلاو ىرصيلا ىديعلا باتع نب جاجح وه ( ةفيلخ ىنأ

 ىذلا ربكلا ىف لخدي مل ذئنيح ناك هنأ ىلإ ةراشإ وهو لقعلا عمتجب ىأ ( عيمج وهو ) هلوق « ىنكلا ىف دمحأ وبأ

 انلق » هلوقو « ريمضلا فذحو ةثلثملا نوکسب « هانثدخ , هلوقو « ظفحلا طالتخا ثودحو نهذلا قرفت ةنظم وه

 طقسأو لاق «ک انه تسل » هريغ ىفو اه تسل » انه لاق نيتلا نبا لاق ءانلقف » ىنممشكسلا ةياور ىف « ديعس ابأ اب

 اوعمتجا قئالخلا نآل اظوفحم دارآ ال ىدوادلا لاق « ىتمأ ىتمأ لوقأف , دازو « اهلانأ لوقأف , دازو حون رک ذ انه

 مه ةعافشلا تناك اذإ و عبا دارملا نأ ىلع لدف ابن ريغ ىلإ بهذت مل ةصاخ ةمالا هذه دارلا ناك ولو اوعفشتساو

 مهلط نيب قب لب هرخآب الصتم سيل ثيدحلا اذه لوأو لاق مث ۰ یتمآ ىتمأ هلوقب ابصخ فيكف ءاضقلا لصف ىف

 حرش دنع لاكشإلا اذه نع باوجلا تذيب دقو : تلق . ةمايقلا رومأ نم ةريثك رومأ عفشاف هلوق نيبو ةعافشلا

 اب دوعوملا ةعافشلا ىف هل نذؤيف مالکلا ىنعم نأب ضايع ىضاقلا هنع باجأ دقو انه هتداعإ نع ىنغي ا ثيدحلا

 راصتخا قايسلا قو « هتمأب ةصاخلا یرخالا ةعافشلا ناب و رخآ مالك ءادتبا « ىنمبليو  هلوقو « ءاضقلا لصف ىف

 ءارتجا وهو « لاق اذك ةاورلا راس ىلع برح نب ناملس داز امم « ىتمأ بر اب لوقأف » هلوق نأ باا ىعداو

 روصنم نب ديعس هعم اهاور لب ةدايزلا هذه درتي مل برح نب نايلس ناف ليلد ىلإ دنتسي ال ىذلا نظلاب لوقلا ىلع

 دع برع نب بيبح نب يعيو هظفل لسم قسي ملو « یلیعاسالاو لسم دنع یارهرلا عيبرلا وبأ اذكو اسم دنع

 خيش ديز نب داح نع مہلک ىليعامسالا دنع امهالك نیول ناملس نب دمو باسح نب ديبع نب دمو ريسفتلا ىف ىئاسنلا

 ةريره یی ةياور ىف ةعافشلا ثيدح نم عضوملا اذه ىف ةدايزلا هذه تعقو اذكو « ةدايزلا هذهب هيف برح نب ناملس

 قيمشكلا ةيادد ىف ( دلاخ نب دم انثدح ( هلوق : ىلاألا ثيدحلا . قيفوتلا هاب و « قاقرلا باتك , ىف ةيضاملا

 ةتسلا بتكلا لاجر ىف الو ىراخبلا لاجر ىف فنص نم دحأ رک ذی مو « باوصلا وه لوالاو « دلخع نب دم »

 هللا دبع نب ی نب دم وهو « ىلهذلا » وه ليقف هيف فاتخا دقو « دلاخ نب دم فورعلاو « دلخم نب دمت همسا ًادحأ

 ةلبج نب دلاخ نب دمت ليقو « دوعسم وبأو ىذابالكلاو 6 احلا مزج كلذيو « هيأ دج بسن سراف نب دلاغ نا

 یموم نب هللا ديبع نع انه ىور دقو « فارطالا ىف ىطساولا فلخو ىدع نب دمحأ وبأ مزج كلذ و « یعفارلا

 یزاغلا ىف امم + ثيداحأ ةدع ةطساو الب ليئارسا نع ىسوم نب هللا ديبع نع یورو « ةطساولاب لیئارسا نع

 هلوأ حتفب « ةديبع » و « ىعخنلا وه « مهاربا » و ء رمتعملا نا وه دنسلا ىف « روصنم » و « ضئارفلاو ريسفتلاو

 . نويفوك یوم ن هللا دبع ىلإ اذه دنس لاجرو < دوعسم نبأ وه < هللا دع د و « یالسلا ورع نبا وه

 هلوق و « قاقرلا ىف احورشم هماتب یضم دقو اد ارصتخم هرك ذ ثيدحلا ( ةنجلا الوخد ةنجلا لهأ رخآ نإ ) هلوق

 ىن مشكلا ةياور ىف «رارم رشع هرخآ ىف » هلوقو « كلذ لكف » ینسشکسا ةياور ىف « ةنجلا هيلع ديعب كلذ لك و
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 هڪ رم مدقز دقو « هير ةماكيس الإ دحأ نم نم ام : متاح نب ىدع ثردح : گن ال ثيدحلا . « تأرم رشع »

 ثيدحلا . هيلا هلق یذلا دنسلاب لوصوم وه « ةرم نب وربع یثدحو شععالا لاق ١ هلوقو « قاقرلا بانک »ىف
 قوتسم هح رش مدقت دقو « ثيدحلا رک ذذ دولا نم ربح ءاج : لاق دوعسم نبا رهو « هللا دبع و ثيدح : عبارلا

 : ًاضيأ لاقو « ىرخأ هليوأت ىفو ةرات هراکسن) ىف ىباطخلا مالك مدقتو + ىديب تقلخ امل اپ ىلاعت هللا لوق باب ق
 ءهيق تا هایت ةلالدلا یبجو ءىفاكت عم غئاس ريغ ےظعلا شالا اد لق: قف كا مسبتل اب لالدتسالا
 سانلا نيب مالک. لا ةداع ترج ام لیثقلا نم برضو زاجنا نم 7 ىلع الوأتم هنم ظفللا رهاظ ناكل ربخلا حص ولو
 هلح فختساف هفك ىف ايش عج نم ةلزام ابعمج ىف نمل هلو وم أط ىلع هتردق نأ كلا نوكبف مهطاخت فرع ىف
 ىوقلا ىلإ فيضأ اذإ قاشلا مالا ىف ناسنالا لوقي دقو « هعباصأ ضعي هلقأ هنكسل هفك عيمحي هيلع لمتشإ ملف
 هک ناو « مهفيرحتو د ولا طيلخت نم اذه نأ رهاظلاو : لاق مث ۰ هرصنخب لقي هنأ وأ عيصإب هيلع قأب هنآ
 ربع نیا تیدح : سما | e ىلاعت هللا دنع ملعلاو هل ریکسنلاو بجعتلا ىنعم ىلع ناك امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ب رق نالف لاقي ةغللا ف غئاس وهو « هتحر نم برقي ىنعب نيدلا نا لاق ( هير نم عدحآ وند ) هلوق . ىوجنلا ىف

 نونلاو فاكلا حتفب « هفنك عضيف » هلوقو ( نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ ال هلثمر « ةبترلا دارو نالف نم
 ةداتق نع ءاوس نب دمج نع كرامملا نب هللا دبع ةياور ىف كلذب ارسفم ءاج دقو « رتسلا فنكسلاب دارملا ءاف اهدعب ۽

 ىنعملاو « دابعلا لاعفأ قاخ باتك ىف فتصلا هجرخآ هرتس هفنک : كرابملا نب هللا دبع لاق : ثيدحلا رخآ ىف لاقف ۱
 مدآ لاقو ) هلوق ؛ ءاملعلا نم عج هب مزج ام ىلع فحص دقف ةروسكسملا ةائاملاب هاور نمو ةماتلا هتيانع هب طيح هنأ
 اذكهو ناوفص انثدح : هلوقب اف ةداتق حرصنا ةياورلا هذه رک زا لإ اإ نحرلا دبع نبأ وه ( نابیش انثدح

 ىف الإ ءابنالا عم برلا م الك بايلا ثيداحأ ىف سيل اهدحأ : ناب ءذت . دابعلا لاعفأ تلخ باتك ىف مدآ نع هرک ذ

 هع وق وف ءایینالا ريغ عم همالك تبث اذإو « ءایبنالا ريغ عم برا | مالك ىف بالا كثرداحأ راتو نشا ثب دح

 نم ىناثلا نك رلاب صتخيف ىناثلا امأو « ةمجرتلاب yT ىف مدقت : ىناثلا . لوألا قيرطب ءايسنألل
 . ةجرتلا قفو ىلع ءابنالا ريغلو ءايبناألل لماش وبف اهرئاس امأو « ممريغو هلوق وهو ةحرلا

 7 م تل ص ان 5

 نهرا دبع نب ديه تم اش نبا نع ليقع انثدح ثیلا انثدح ريكب نب ىحب اش - ۰

 نم كتيرذ ا ىذلا مدآ تنأ : یس وم لات 4 یهومو مدا جن هدا | : لاق ملي ىنا 0 ةريره ىلأ نع «

 نآ لبق ىلع ردق دق أ ىلع یتم مولات م همالكو هتالاسرب نا كلافطصا ىذلا یسوم 5 ١ مدا لاق « ةنجلا

 یموم مآ ج ¢ ناغأ

 لوسر لاق : لاق هنع هلا یفر سنأ نع » ةداتق انثدح ماش انئدح ھارپا ن سم اشو - ۰

 هل "نولوتیف مآ نوتأيف اذه ادناکم نم انحرف انير ىلإ انتم كسا ول نولو#يف ةمايقلا 2 نونمؤملا عمج را لل

 w اني ري ىتح انبر ىلإ انل مفشاف «ءیش لکه اس كلعو «ةکشاللا كال دجسأو هديب هللا كقاخ رشبلا ۳ مدا ۲ تنأ



 ديحوتلا باتک 2 ۷ ۱ ۷۸

 6 N ىتلا هقنیطخ مه رک ذیف 5 کنه تن مل لوقيف

 نبأ تەم : لاق هنأ هللا دبع نی كيرش نع ناملس ىنثدح ہللا دبع نب زيزعلا دبع شرم - ۷

 مان وهو هياإ ىحوي نأ لبق رق ةثالث هءاج هنأ ةبعكلا دجسم نم هيَ لل لوسرپ قيل ةليل لوقي كلام

 a « ھریخ اوذخ ما لاق « مریخ و وه مس لتف ؟ وه مهشآ ؛ ملوأ لاق م ارطا دحسلا ىف

 مایع مانت نا "تالذکو « هب هباق ماني الو هلي 3 2 هبا نفع . اف ىعرخأ دليل ا یتح مهري رف ةليللا كلت

 هرح نیبام لیربج قّقف لیربج ۳ مهتمه "الوتف مزمز رب رب دنع هوعضوف هولهتحا یتح هوماکو لف« .rt : ول ما مانت ال

 دوك هيف بعذ نم تب یکآ مْ هةر حدی مزمز ءام نم ف E EE هتل

 ءامسلا ىلإ هب ج رع مه هقبطأ مث - هقلح قورع یني هدي دافآ و هرادص هب ادخل « ةكحو اناعإ ا وشحم بهذ نم
 م

 « دمخ ىعم : لاق ؟ كعم نمو اولاق « لیربح ۳ نم : ءایسلا ”لهأ هادانف « اپا وہ نماباب برضن اینا

 هب هللا ديري اه ءامسلا لا مال ءاسلا زاها هل ی اله و بحرعف اولاق « من : لاق ؟ ثسب دقو : لاق

 ۱ مد هيلع درو هيلع لف هيلع 0 "لا اذه : لیربح هل لاقذ د اين دلا ءامسلا ىف 7 مهيب ىتح ضرألا ف

 نارمنلا ناذه ام : تو نادر ۳ اب ايندلا ءامسلا ىف وه اذإف « تنأ نالا من با الهأو لو

 برضف دجربزو لول نم هيلع رخآ رهنب اذاف ءامسلایف هب ىغم م مرن تارفلاو ا لاق ؟لیرهحاب

 ةيناثلا ءامسلا ىلإ جرع - مث كبركا اخ ىذلا روكا اذه : لاق ؟ لیرهجای اذهام : لاق رفذأ كسم وه اذإف هدي

 دقو اولاق « هل دع لاق ؟ کام نمو اولاق « « برج لاق ؟ اذه نم  ىلوألا هل تلاق ام ثم هل ةك الملا تااقف

 « ةيناثلاو ىلوألا , تلاق ام لثم هل اولاقو ةثلاثلا ءامسلا ىلا هب جرع ۹ الهأو هب ابحر م |ولاق « معن : لاق ؟ هيلإ عب

 ةسداسلا ىلإ هب جرع مث « كلذ لثم اولاقف ةسماحلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث « كللذ لثم هل اوناقف ةعبارلا ىلإ هب جرع 9

 مهنم تكوف مس دق هان اهيف ءامس رك كلذ لثم هل اولاقف ةعباسلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث « كلذ لثم هل اولاقف

 ةعباسلا ىف ىسومو ةسداسلا ىف مارب و « همنا ظفحأ مل ةسماخلا ىف رخآو ةعبارلا ىف نوراهو ةيناثلا ىف سيردإ

 لع مرت آن بر: ىموم لاق + همالكل ضف
 نیسم ىعوأ ایف ئا ىوأف ىندأ وأ نيسوق باق هنم ناك ىتح ىلدتف َمّرعلا بر اجلا اندو ىهتنما ةر ءاج

 لآ كبر كيلا دبع اذام : دم اي لاتف ىموم ةستحاف یسوم ماب ماب ىتح طبه م ةليلو موي لک كس ىلع ةالص

 تفتلاف مهنعو كبر كنع فنخيلف جراف كلذ عسل تم نا لاق «ةليلو موي رک هام لا

 لف «راّبجلا ىلإ هب العف تش نإ « معن نأ ”ليربخ هيلا راشأف كلذ ىف هريشتسي ناک ليرج ىلإ يي 7 ولا

 ىتح « للا الإ همعب ال اهب كلذ قوف هب الع م أ

 م هستحاف یسوم ىلإ ؛ مجد 5 تاولص رشع هنع عضوف اذه مطتستال ىتعأ "ناف ۷ ع a < براي نا وهو -



۱ 

 ثيدحلا ۷۵۱۷-۷۵۰۱۵ ۷٩

 دقل ولو دم ای : لاق سما دنع یسوم هسیتحا من تاولس سخ ىلإ تراص یتح هبر ىلإ یموم هدر لر
 نر ی را فا IE رغب تازار
 كلذ هرکی الو هيلع ریشیل "لیربج ىلإ اطر "بلا "تفعلي كلذ لك كبر كنع فیل مجراف « اءامسأو
 ‹ اتع فنخل مهئادبأو مهعامسأو مهبول و مثداسجأ ها یتمآ نإ براي : لاقف ةسماحلا دنع هعفرف « ليريج

 باتكسلا مأ ىف كيلع تضرف اك یدل لوقلا هلال هنإ : لاق « كيدعسو كيبل : لاق « دح اب : راّبجلا لاقف

 فک : لات ىسوم ىلإ مجترف« كيلع "سخ یهو باتكلا مآ ىف نوسم یہف اهلاثمأ رب ةنسح کف لاق
 ىندأ ىلع لیئارسا یب تدوار هاو دق : یسوم لاق: اه اما رغ انسح لکب ا فخ لاقف ؟ .تاعف

 ”تهيحكسا لاو دق ىسوماي : تم ولا لوسر لاق ءاضيأ كلغ ففخيلف كبر ىلإ عجرا « هوكرتف كاذ نم
 « مارا دجسم ىف وهو ظقْیتساو : لاق « نا مساب طيهاف : لاق « هيلا تشلتخا ام ىبز نم

EEنكسل رذ وال هلثمو ىزورملا ديز یال اذك ( املکت یسوم هللا ملكو : لجو زع هلوق ىف ءاج  
 درو ام ىوقأ ةيالا هذه : ةمبالا لاق « املكت یسوم هللا ملکو : یلاعت هلوق باب , امهريغلو « لجو زع هلوق » ظفل فذح

 بجو « املكت , لاق اذاف ازاجب نكي مل ردصملاب دك أ اذإ لعفلا نأ ىلع نوي وحنلا عمجأ ساحنلا لاق « ةلرتعملا ىلعدّرلا ىف .
 ىسوم همم له ىالخلا لع نكل ةقيقحلا ىلع مالك هنأب مهضعب باجأو « لقعت ىلا ةقيقحلا ىلع امالك نوكي نأ
 درو « هنع توکسف هب ماکتلا امأ مالك ريغ هنوک نع زاجلا عفر ديك أتلاف ؟ ةرجشلا نم وأ ةقيقح ىلاعت هللا نم
 « ةقيقح ماکتلا ومف هللا ىلإ اف مالکسلا بس دق هنال ةبسنلا نع زاجلا عفرل وهف هنع ثدحا ةاعارم نم دب ال هنأب
 لهأ نم فاخلاو فاسلا عمجأو € ىالكب و ىتالاسرب سانلا نع كتيفطصا نإ » فا رعالا ةروس ىف هلوق هدكؤيو
 وهو حرجلا ینعع ملكلا نم هنأ ريسافتلا ضعب عدب نع فاشکسلا لقنو « مالكلا نم انه « مک د نأ ىلع مه ريغو ةئسلا
 هتاذب عاقل هللا مالك : ىرعشألا لاقف هللا مالك عامس ىف نوملكتملا فلتخا نيتلا نبا لاق « روك ذملا عاجإلاب دودرم
 « ءورقملا نود ةءارقلاو ولتلا نود ةوالتلا عمست امن ىنالقابلا لاقو « ءىراق لك ةءارقو لات لك ةوالت دنع عمسي
 دلاغ نأ دابعلا لاعفأ قلخ باتك ىف ىراخبلا دروأو اذه نم ءىث 4 هللا مالك اولدبي نأ نوديري ل باب ىف مدقتو
 ۰ ملكت قدوم ملکی لو الیلخ مهارب] ذختي نا نأ معذب هناف مرد نب دعجلاب ىحضم ىلإ : لاق ىرسقلا هللا دبع نبأ

 هيف ركذ مث « املکت یسوم ملك هللا نأ رکنآ هال ناوفص نب مج لتق زوحأ نب لس نأ دیحوتلا لوأ ىف مدقتو
 هنم دارملاو « ردقلا باتك ىف هحرش ىضم دقو « ىسومو مدآ جتحا : ةريره ىلأ ثيدح : اهدحأ « ثيداحأ ةثالث
 ةعافشلا ف سنأ ثيدح : امنا . « همالكبو » یمشکسلاو « همالكو هتلاسرب هللا كافاعصا ىذلا یموم تنأ و هلوق
 و رق یر قو و ناسا لا هتكيطخ ملل رک ذيو » مدآ رك ذ ىف هلوق ىلإ هلوأ نم افرط هنم دروأ
 « ةراشإلا ىف هتداع ىلع ىرج : تلق . هرك ذي ملف هللا كمك و هل اولاق ىموم ركذ دارأ ىليعامسالا لاق « قاقرلا باتک »
 هللا هلك ادبع یسوم اوتئاد هبفو < هل وب هيف هقاسو انه هخيش مهاربإ نب سم نع ةرقبلا ریسفآ ىف ىضم دقو
 ( ىديب تقلخ امل ) ىلاعت هللا لوق باب ىف اذه « ديحوتلا باتك د ىف اضيأ ىضمو « ثيدخلا « ةاروتلا هاطعأو

 ىرابلا حف ۰۱۳ ج ۷ ع م



 ديحوتلا باتک - ۷ ۱ ۸۰

 ةاروتلا هللا هاتآ ادبع ىموم اوتثا , هيفو ۰ اضيأ هلوطب ثيدحلا قاسو دنا اذ ماشه نع ةلاضف نب ذاعم نع

 هديغو ةناوع وبأ هحصو هريغو دمحأ هجرخآ ىذلا ةعافشلا ىف قيدصلا ركب ىلأ ثيدح ىف ىف عفو ادكو ءاملكتت هلكو

 هنم دابعلا لاسفآ قلخ باتك ىف ىراخبلا ركذو < ایلکست هم هللا ناف یسوم ىلإ !وةلطنا لوقيف مهاربا نوتأبف د

 نونلا حتفب رم ىب نبا ىأ هللا دبع نب كيرش تاور نم هدروأ جارعملا ق سنأ ثيدح : املاث . اقیلعت ردقلا اذه

 ضعب دروأ دقو « ىضاقلا ىعخنلا هللا دبع نب كررش نم ربك أ وهو هللا دبع ابأ یکی ىعبات قدم وهو ملا رسكو

 باتک » , لئاوآ ىف رذ ىلأ نع سنأ نع یرهزلا ةياور نم ءارسإلا ثبدح دروأو « ةيوبذلا ةمجرتلا ف ثيدحلا اذه

 هتحرشو ةرجما لبق ةثعبلا لئاوأ ىفو قلا ءدب ىف ةعصعص نب كلام نع سنأ نع ةداتق ةياور نم هدروأو « ةالصلا

 لِي هللا لوسرب ىرسأ ةليل ) هلوق . تافلاخلا نم هب تصتخا امل انه هذه كيرش ةياورب قلعتي ام ترخأو « كانه

 لوالاو «هءاج هنأ لدب ءءاجذإ د ىنمم شكلا ةياور ىف ( هيلإ یحوب نأ لبق رفن ةثالث ءاج هنأ « ةبعكلا دجسم نم

 ثيدح ىف ركذ نم اونوكي نأ مهب قلخأو . کالا نم مک احرص مهتيمست ىلع فقأ مل هثالثلا رفنلاو « ىلوأ

 لاقو « مان هنإ : مهضعب لاقف « منان وهو قلب ىنلا ىلإ هکالم تءاج » ظفلب ماصتعالا لاو ىف ىضاملا رباج

 اهتيمسشب حيرصتلا تدجو م * لہئاک مو ليربج مهن :م نأ كانه تنيبو « ناظم بافلاو ةا نملا نإ : : مهضعب

 مانت شيرق تناکو - مهيأ الاقف لیئاکیمو ليربج هر هظفل و یناربطلا دنع سنآ نع هايس نب نومیم ةياور ىف

 ىحوي نأ لبق «لبقو » هلوقو « هربظل هویلقف هول أف ةثالث مو !ءاج مث ابهذ مث مديسب انرمأ الاقف  ةبمكلا لوح

 كيرش ةياور ىف عقو :ىوونذلا ةرابعو ىووذلاو ضايع یخاقلاو حلا دبعو مزح ناو ىناطملا اهركنأ « هيلا

 ءاملعلا عمجأو « هيلع قفاوب مل طلغ وهو , هيلا ىحوي نأ لبق » هلوق : اهدحأ ءايلعلا اهركسنأ ماموآ هذه ىنعب -

 « كاذب درفت اكيرش نأب نوروكذملا حرصو « ىهتنا ىحولا لبق نوكي فيكسف ءارسإلا ةليل ناك ةالصلا شرف نأ

 ديعس نب ىح نب ديعس هجرخأ اک سنأ نع رغصم نونو ةمجعع سينخ نب ريثك هتفاو دقف رظن درفنلا ىوعد قو

 ثيدحلا و هلوقب اذه دك أ دق ( مارا دجسم لا ىف ما وهو ) هلوق « هقيرط نم « ىزانملا باتك , ىف یومالا

 تمدق دقو « ناظقيلاو مانلا نيب د ةعصعص نب كلام ثيدح ىف عقو ام هوحنو « مارحلا دجسلا ىف وهو ظقیتساف »

 ةعامج نيب امان ناك هنأب راعشإ هيف ( ره مهيأ مهو لاقف ) هلوق . ثيدحلا حرش ىف تاياورلا فاتخم نيب عملا هجو

 لاقف ) هلوق « هع نب بلاط ىبأ نب رفعجو همع بلطملا دبع نب ةزح ذةذيح هعم امئان ناك هنأ ءاج دقو نانا مبلقأ

 ةصقلا تناكف : ريدقتلاو ناك رخ اذكو فوذح تناك ىف رثتسملا ريمضلا ) ةليللا كلت تناك مریخ اوذخ ممدحأ

 نيب ىلا ةدملا نيعي لو ( ىرخأ ةليل هوتأ تح ) كلذ دعب ىأ ( مري مف ) هلوق ‹ انه ركذ ام ةليللا كلت ةعقاولا

 فالتخالا نايب قبس دقو جارغملاو ءارسإلا عقو ذئنيحو هيلا ىحوأ نأ دعب ناك ىناثلا ءىجلا نأ ىلع لمحيف نيدجلا

 ىلايل وأ ةدحاو ةليل ةدلا كلت نوکست نأ نيب كلذ ىف قرف الف ةدم نيئيجما نيب ناك اذإو « ه- رش دنع كلذ ىف

 ةيعبلا دعب ةظقيلا ىف ناك ءارسإلا نأ قافولا هب لصع و كيرش ةياور نع لاكشإلا عفتري اذمو نينس ةدع وأ ةراك

 لبق ناك جارعملا نأ هاوعد ىف عاجالا فلاخ اكيرش نأب امهريغو مزح نباو ىباطخلا عيفشت طقو و ةرجما لبقو

 نام ليقو عبس ةكالاا امهف هاتأ نيتللا نيتليللا نيب ناك هنأ حارشلا ضعب هرک ذ ام امأو . قيفوتلا هنابو ةثعبلا

 كلذبو «لايل اهتأ روك ذملا حراشلا 1 ال نينسلا ةدار] ىلع لمحيف رشع ةثالث ليقو رشع ليقو مست ليقو



 م١ ۷۵۱۷ ۰ ۵ ثيدحلا

 لیرج نأ هسفن ثيدحلا اذه ىف هلوق ةثعبلا دعب جارعملا نأ هب لدتسي ام ىوقأو هسفن ثيدحلا اذه ىف مقلا نبا مزج
 ليوأتلا نم هترك ذ ام نيعتيف ةثعبلا دعب ناك جارعملا نأ ىف رهاظ هناف . معن : لاق ؟ ثعبأ هل لاق ذإ ءامسلا باوبل لاق
 ءامسلا نم طبه نأ دعب مان نوكي نأ زاج هرهاظ ىلع لمح ناف « مارحلا دجسملا دنع وهو ظقيتساف هلوق هلقأو

 هيلإ ىحوأ اذإ ناك هناف هيف ناك ام قافآ ىأ ظقشسا هلوق لوؤي نأ زاجو < مارا دجسلا دنع وهو ظةيتساف

 ماني الو هنيع مانتو هباق ىري امف ) هلوق . ظاقيتسالاب هنع کف ۰ یلوالا هتلاح ىلإ حجر یتا اذاف هيف قرغتسي
 عمجا هجو مدقت ( هولمتحا ىتح هوماکی مف ) هلوق ٠ ةيوبنلا ةمجرتلا ىف هيلع مالكلا مدقت ( ءاينآلا كلذكو هبلق

 دنع مطحلا ىف ناك هنأب ة ةعصعص نب كلام ثيدح ىف هلوقر « یتبب فقس جرف » رذ ىلأ ثيدح ىف هلوق نيبو اذه نيب

 ليدبج قشف ) هلوق ٠ الصأ لاکش) الف اددعتم ناك ءارسإلا نإ انلق نإ امأ ۰ ءارسإلا ةصق داحتا ىلع ءانب هحرش
 « لبإلا رحنت كانه نمو : ردصلا نم ةدالقلا عضوم یهو ةدحوملا ديدشتو ماللا حتفب ( هتبل ىلإ هرحن نيب ام

 تن و « ريغص وهو عقو ان كلذ نأ معزو ءارسإلا دنع ردصلا قش ركسنأ نم ىلع درلا هحرش دنع مدقت دقو

 1 ةثعبلا دنع اضيأ عقو ردسلا قش نأو ۰ رذ ىبأ تبدح نم نيحيحصلا ىف كيرش ةياور ريغ ىف كلذك تبث هنأ

 قلي هنأ هدنسإ ىبالودلا رشب وبأ رك ذو «ةوبنلا لئالد ىف قیبلاو معن وبأو هدنسم ىف یسلایطلا دواد وبأ هجرخأ
 0 كلذ ددعت ىف ةمكسلا نایب مدقتو . ثيدحلا ةحيدخل كلذ ركذف درعأ 5 * جرخأ هنطب نأ مالا ىف ىأر

 «.دنمملا تادايز ىف دحأ نب هللا دبع دنع وهو نيئس رشع نبأ ناک نيح ةريره ىبأ ثيدح ىف ًاضيأ مرک !ا ردصلا

 نائيع هيف ديدس بلق : هبلق لسغ |! لاق ليربج نأ ءافشلا ىف عقوو « ةيوبنلا ةمجرتلا ىف كلذ نم ءىشب ماملإلا مدقتو

 راجلا ريمضلا نم لاح هنأب برعأو بصنلاب عقو اذك ( اودع تسطب ىتأ مث ) هلوق . ناعمست نانذأو نارصبت
 باتك » ىف مدقتو « رورجلاو راجلا ىلإ لعافلا مسا نم ريمضلا لقتف بهذ نم نئاك تسطب ريدقتلاو « رورجلاو

 « ةمكحو ه هلوقو « زبمقلا ىلع بوصنف « انامل » هلوق امأو « هيف لاكشإ ال ةفصلا ىلع رجلاب « وشحم , ظفلب « ةالملا

 اذهو « ءوضولا باتك ه ىف هنايب مدقت ةانث؟ روتلا ( بهذ نم روت هيف بهذ نم تسطب ) هلو . هيلع فوطعم

 ءارسإلا ىف رذ ىبأ ثيدح حرش ىف ةالصلا لئاوأ ىف مدقت دقف  تسطلا لخاد ناك هنأ و « تسطاا ريغ هنأ ىضتقي

 وشحلا وه رخآلاو مزمز ءام هيف امهدحأ نوكي نأ لمتحا ةظوفحم ةدايزلا هذه تناك ناف « مزمز ءامب هولسغ مهنأ

 ددبتلا نع هل ةنايص لسفلا دنع هيف بصي انا تسطلاو « هريغو ءاملا فرظ روتلا نوكي نأ لمتحاو « ناميإلاب

 ءاشف » ىنممشكلا ةياور ىف ( هردص هب ىش ) هلوق . ءاملا هيف عضوي امو تسطلا ىف ةداعلا ىلع هل ايرجو ضرالاق

 نيغب ( هديداغلو ) هلوق عفرلاب هردصو نيشلا رسكو هاحلا مطب هريغل و بصالاب « هردصو » . نیشلاو ءاجلا حتفب

 اهدحاو « قنعلا ةحفصو كذملا نيب ىتلا تاهحللا ىه ةغللا لهأ لاقو « هقلح قورع اپنأب ةياورلا هذه ىف هرسف ةمجعم

 ةدقلا تناك نإ ( ايندلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث هقبطأ مث ) هلوق « داغلأ هعجو دنل ًاضیآ هل لاقيو ۰ ديدغلو دودغل
 تأ مث , سدقلا تيب ىلإ قاربلا هبكرأ مث هريدقت فذح قايسلا اذه ینف ةدحتم تناك نإو لاکش) الف ةددعتم
 ليربج ین قلطناف هيلع تلمغ ةبادب تیتآ مث ديعأ 5 یثح 2 ىلق هب لسغف و ةعصعص نب كلام ثيدح ىف اک جارعملاب

 تباث ةياور ىف اک « جارعملاب ىتأ مث سدقلا تدب ىل ىنأ یتح ه هریدقت فذح ًاضیآ هقایس فو « ايندلا ءامسلا یتآ ىتح

 نيتمكر هيف تيلصف دجسملا تاخد مع 5 هتطب رف سدقملا تيب ىف ىفأ یتح هتيكرف قاربلاب تيتأ » : هعفر سنأ نع



CAYديحوتلا باتنك - هب ۱  

 نیبقرتم اوناكف هب جرعيس هنأ اولعأ اوناك مناك ( ءامسلا لهأ هب رشیت-اف ) هلوق ۰ « ءامسلا ىلإ ىف جرع مث

 ىلع ىأ ( میملعب یتح ضرألا ىف هب هللا ) «ديري ام» ىنيمشكلا ةياور ىف ( ديرب اب ءامسلا لهآ ملعب ال ) هلوق ‹ كلذل

 ثيدح فلاخ اذه رهاظو « ناي رحب ىأ ( نادرط نب رب ايندلا ءامسلا یف وه اذان ) هلوق ۰ ليربجك ءاش نم ناسل

 تحت نم امیعبن لصأ نأب عمج و « رامتأ ةعبرأ اهاصأ ىف اذاف , ىهتاملا ةردس ركذ دعب هيف ناف « ةعصعص نب كلام

 رصنعلاو « اهرصنع تارفلاو لينلا و انه عقوو « ضرالا ىلإ نالزنب اهنمو ايندلا ءامسلا ىف امهرقمو یا هود

 هيلع رخآ رهثب وه اذاف ایندلا ءامسلا ىف هب یضم مر هلوق  لصالا وه ةنك اس نون امهنيب نيتلمبملا داصلاو نيعلا مضب

 اذه : لاق ؟ليربج اي اذه ام لاق رفذأ كسم ) هنيط ىأ (وه اذاف) ربنلا ف ىأ ( هدب برضف دجريزو ؤلؤل نم رصق

 ناف كيرش ةياور نم لكشتسي ام اذهو ( كبر كل ) رخدا ىأ زومبم ةدحوملاو ةمجعملا حتفب ( أبخ ىذلا رثوكلا

 ةنجلا تاخد و هعفر سنأ نع ليوطلا ديمح تدح نم دحأ جرخأ دقو « ةعباسلا ءامسلا ىف ةنجلاو ةئجلا ىف رثوكلا

 كاطعأ ىذلا رثوكلا اذه لد ج لاقف رفذأ كم اذان هئام یر ىف ىديب تبرضف ؤاؤالا مایخ هاتفاح رهنب انأ اذاف

 سل نکمل سنأ نع ةداتق قيرط نم ريسفتلا ىف ىضم دقو « هوحنب ىراخبلا دنع ثريدحلا اذه لصأو « ىلاعت هللا

 لَ هللا ىفب جرع ال و هظفاو ةداتق نع ىميتلا نابلس قيرط نم ىربطلاو دواد وبأ هجرخأو « ةنجلا ركذ هيف

 ءامسلا ىف هب یضم م : هریدقت فوذح ءىش عضولا اذه ىف نوكي نأ نکو < ثيدحلا « رهن ةنجلا ىف هل ضرع

 نو راهو . ةيناثلا ف ساردإ مهنم تيعوف اس دق ءایبنآ ابف ءامس لك ) هلوق « ربنب وه اذاف ةعباسلا ىلإ ايندلا

 «كيرش ةياور ىف اذك ( ةعباسلا ىف یسومو « ةسداسلا ىف مهاربإو « هما ظفحأ لو ةسماخلا ىف رخآو « ةعبارلا ىف

  یشعو ىسومو ساردإو مدآ تاومسلا ىف دجو هنأ رک ذف سنأ لاق رذ ىنأ نع سنآ نع ىرهزلا ثيدح ىفو

 ٠ ٠ ىهتنا ةسداسلا ءامسلا ىف مهاراو « ايفدلا ءامسلا ىف مدآ دجو هنأ رک ذ هنأ ريغ مه زانم فيك تبثي مو « مهاربإو

 تمدن دقو « ةعصعص نب كلام نع سنأ نع ةداتق ةياورل ناغلاخم (ههو مهاربا ف كيرش ةياورل قفاوم اذهو

 ايف وه ىتلا ءامملاو ىف لك مسا طبض هناف هتياور ناحجر ىلع لدي هقايسو ةداتق اوقفاو رثك الا نأ هح ر

 « لاكشإ الو حيجرت الف تددعت ةصقلا نإ انلق نإ نكل دمتعملا وف كانه مهتركذ ةعاجو سنأ نع تراث هقفاوو

 ةياور یهو « هللا مالك ليضفتب » ینیمشکسلا نع رذ ی ةياور ىف ( هلل همالك لضفب ةعباسلا ىف ىسومو ) هلوق

 قيلعتلا اذهو © ىالكبو ىتالاسرب سانلا ىلع كتيفطصا ىنإ  لاعت هلوقل قباطملاو ةمجرتلا دارم یهو « شک )لا

 دوهشلا نکل « هقفاوب رذ ىبأ ثيدح نأ انمدق دقو « ةعباسلا ءامسلا ىف ىموم نوک طبض کی رش نأ ىلع لدي

 هربظ ادنسم ناك هنأب ةعصعص نب كلام ثيدح ىف كلذ دكحأو , مهاربا وه ةعباسلا ىف ىذلا نأ تاياورلا ىف

 مهارباو ةسداسلا ف جورعلا ةلاح ىف ناك یسوم نأب عمج دفف داحتالا عمو لاكشإ ال ددعتلا عف رومعملا تيبلا ىلإ

 مهاربإ نأ ةصقلا ىف رك ذي مل هنال ةعباسلا ىف ىموم ناك طوبما دنعو ةعصدص نب كلام ثيدح رهاظ ىلع ةعباسلا ىف

 ةلاح هيلإ ىهتنا ءىش لوأ ىه ةعباسلا ءامسلاو « ىسوم هلك اي ةالصلا نم هتمأ لع هلا ضرف ام قلعتي ام ءیث ىف هلک

 قل نوكي نأ لمتح و « تاياورلا عيمج ىف تبث اک كلذ ىف هبطاخ ىذلا وه هنآل اهب ىسوم نوكي نأ بسانف طوبملا

 همالك ىف كلذ ةدئاف تربظو « لاعت هللا مالك لجأ نم هريغ ىلع هل اليضف: ةعباسلا ىلإ هعم دعصأف ةسداسلا ىف ىموم

 لاقف ) هلوق . ىلاعت هللا دنع لعلاو كلذ نم ءىش ىلإ یووللا راثآ دقو « ةالصلا ىف هنمأ سأب قلعتب مف ینطصلا عم



CAY ۱ ۷۰۱۷ ثيدحلا 

 ىيمشكلا ةياور ىفو « بصنلاب ادحاو عفرت ىف ةانثملا حتفب رک للل اذك ( ادحأ ىلع عفرت نأ نظآ مل بر یسوم

 ايندلا ىف هل ىلاعت هللا مالکب هصاصتخا نم ىسوم میف لاطب نبا لاق « عفرلاب دحاو هلوأ ةيناتحتلا مضب « عفري نأ »

 هنأو ميلك رشبلا انه سانلاب دارلا نأ (ىالكبو یتالاسرب سانلا ىلع كتيفطصا ىنإ ) هلوقل رشبلا نم هريغ نود
 دومحا ماقملا نم هاطعأ اب مالسلاو ةالصلا امهلع هيلع ادم هللا لضف الف « هيلع دحأ عفري ال نأ كلذب قحتسا

 هلي ادم ملك ءارسإلا ةليل ىف ىلاعت و هناحبس هللا نأ ىف فالتخالا رک ذ مث كلذب هريغو ىسوم ىلع عفترا هريغو

 « مانملا ىف وأ ةظقيلا ىف هلق نيعب وأ هسأر نيعب هلل ىنلل ةيؤرلا عوقو ىف فالخلاو « ةطساوب وأ ةطساو ريغب

 اب كلذ قوف هب الع م“ ) هلوق « هتداعإ نع ین 0 مجنلا ة ةروس ريسفت ىف كلذ ىف فالتخالا ناس ىضم دقو

 نأ ىلع روبجلا ناف « هريغ هيف فلاخ ام وهو كيرش 3 ىف عقو اذك ( ىهتنملا ةردس ءاج یتح هللا الإ هلع ال

 قايسلا ىف لعلو « هحرش دنع امهنيب عما هجو تمدق دقو « ةسداسلا ىف مهضعب دنعو < ةمياسا ىف ىلا ةر

 ثيدح ىف عقو دقو « هللا الإ هلعب ال اب كلذ قوف هب الع مث لبق یبتنلا ةردس ركذ ناكو « اريخأتو اميدقت
 هحرش دنع فيرصلاو ىوتسملا ريسف# مدقت دقو « مالفالا فيرص هيف عما ىوتسع ترہظ ىتح یب جرع مث » رذ یآ

 اذاف ه ةعباسلا ىف مهارپا رکذ دعب یربطاا دنع سذأ نع هايس نب نومیم ةياور ىف عقوو « ةالصلا باتک » لوأ ىف

 دارلا نوكي نأ لمتحيو « روپمجلل قفاوم اذهو « ىلا ةردس ىلإ جرخ م » لاق رثوكسلا مآ رک ذف « رهب وه

 بر رابجلا اندو ) هلوق « اهاصأ ةفص مدقت امو اهالعآ ةفص یبتنلا ةردسل غلابلا واعلا نم ةياورلا هذه هتنمضت اب
 نيسوق باق ناكف لجو زع كبر اندف , ةروكذملا نوميم ةياور ىف ( ىندأ وأ نیسوق باق هنم ناك ىتح ىلدتف ةزعلا

 اذه نم اقاذم عنشأ الو ارهاظ عنشآ ثيدح  ىراخبلا حيم ىنعي  باتكلا اذه ىف سيل يناطخلا لاق « ىندأ وأ

 ىلدتلا فام ىلإ اذه مهم دحاو لك ناكم زیرو رخآلا نيبو نيروكذملا دحأ نيب ةفاسملا ديدحت ىضتقي ةناف لصفلا

 ردقلا اذه الإ ثيدحلا اذه نم هغلبي مل نف : لاق ۰ لفسأ ىلإ قوف نم قلعت ىذلا ءىئلاب هل لیئقلاو هيبشتلا نم
 « هلصأ نم ثيدحلا در ام هاراصق ناكر هانعمو هبجو هيلع هيتشا اهرخآو ةصقلا لوأب هريتعي لو هريغ نع اعوطقم

 لاكشإلا هنع لوزي هناف هرخآب ثيدحلا لوأ تعا نم امأو « امنع بوغرم ناتطخ امهو هيبشتلا ىف عوقولا امأو

 برضب لشم ايؤرلا ضءبو « ظقيتسا ١ هرخآ قو « مان وهو » هلرأ ىف هلرقل ايؤر ناك هنأب امهف حرصم هناف

 قاب لب كلذ ىلإ جاتحال ايؤرلا ضءبو « هلثم ىف ريبعتلا یعم هيلإ فرص نأ بحي ىذلا هجولا ىلع لوأتيل

 ىحو ءایبن الا اؤر نإ حيحصلا ثيدحلا ىف هلوقب همالك بقمت نم ىلإ تافتلا الو « لاق اک وهو : تلق . ةدهاشملاك

 ءایبن الا ىأرم ضعب نأ « ريبعتلا باتك , ىف مدقت دقف ءلحلا اذه ىف رظنلا نعم مل نم مالک هنال ريبعت ىلإ جاتحي الف

 « نيدلا : لاق ؟ هللا لوسر اب هتلوأ اف صیمقلا ةيؤر ىف مل هل ةباحصلا لوق كلذ ةلثمأ نم مدقتو « ريبعتلا لبقي

 « لبق هريرقت مدقت امب بقعتم مانملا ىف ناك هنأب ىباطخلا مزج نكل كلذ ريغ ىلإ « للعلا : لاق ؟ نبللا ةيؤد قو

 مل هسفن ءاقلت نم سنأ اپکح ةياكح ىه ان اهوطب ةصقلا نأب هلصأ نم ثيدحلا عفر ىلإ !ريشم ىناطخلا لاق مث

 سنأ نم امإ ىوارلا ةبج نم اهنأ لقنلا ف مالا لصاف « هلوق ىلإ اهفاضأ الو هنع ابلقن الو بلم مب ىنلا ىلإ اهرعب

 ملاسنأ نأ نم هافن امو « ىنا ةاورلا رئاس اهلع هعباتي ال ىتلا ظافلالا ريك انم درفتلا ريثك هناف كيرش نم امإو

 لب ىنلا نع اهاقلت نوكي نأ امإف ىباحص لسرم نوكي نأ اہف هرمأ ىندأف هل نيثأت ال ىنلا ىلإ ةصقلا هذه دنسي



{Afديحوتلا بانك ۹۷ 2023-2 ۱  

 مل ديثأت هركذ ال ناک ولو < عفرلا كح اهل نوكيف ىأرلاب لاقي ال هيلع تامتشا اه لثمو « هنع اهاقلت بام نع وأ

 لاق م ء دودرم كلذب ليلعتلاف « ةبطاق نيثدحلا لمع فالخ رهو الصأ عفرلا ىلع كلذ لثم ىور دحأ ثيدح لمحت

 ریسفتلا لهأو ءابلعلاو فاسلا ةماعل فااخم لجو زع رايجلل ىلدتلا ةيسن نم ةياورلا هذه ىف عقو ىذلا نإ ىباطخلا

 برقت ىأ ىلدتف عقب دمع نم ليج اند هنأ : اهدحأ . لاوقأ ةثالث هيف ليق ىذلاو لاق « 55 نهو مم مدقت نم

 باصتنالا دعب ليربج هل ىلدت ىناثلا « وندلا ببسب ىلدتلا نآل « انالف ىلدت ىأ : ريغأتلاو ميدقتلا ىلع وه ليقو « هنم

 داتعا ريغ نم ءاوحلا ىف ىلدتي نأ ىلع هردقأ ثرح هللا تانآ نم كلذو « اعفت رم هآر اک ايلدتم هآر یتح عافترالاو

 دقو لاق « هاطعأ ام ىلع / رکش ىلاعت هيرل ادجاس هلع دم ىلدتف ليريج اند : ثلاثلا « ءىش كسمت الو ءىش ىلع

 ابنأ نظلا ىوقي ام كلذو < ةعيذشلا ظافل الا هذه هيف رک ذي لف كرش قيرط ريغ نم سنأ نع ثيدحلا اذه ىور

 نع هیاس ىأ نع وربع نب دمت نع قبلا هقيرط نمو هبزاغم ىف یومالا جرخأ دقو . ىهتنأ كب رش ةبج نم ةرداص

 ةياررا ىوق دهاش وهو نسح دنس اذهو <« هر هنم أند لاف شا ةلز“ هأر دما و ۳ ىلاعت هلوق ىف سابع نا

 هب العف : هلوق یهو هريغ اهرک ذي مل ًاضيأ كبرش اهب درفت ىرخأ ةظفل تبد# ۱ اذه ىفو : ىباطخلا لاق مث ء كيرش

 امن] ىلاعت هللا ىلإ فاضي ال ناكملاو لاق ءانع ففخ بر اب : هناكم رهو لاقف ىلاعت رابجلا ىلإ  ليربج ىنعي ب

 حيرصت قايسلا ىف سولو نيعتم ريخآلا اذهو , ین هطوبه لبق هيف مات ىذلا لوألا هماقم ىف ب ىنلا ناکم وه

 « رظن هيفف ىلدتلا ىف سنأ نع كب رش ةياورل فلخلاو فاسلا ةفلاخ نم هب مزج ام امأو « ىلاعت هللا ىلإ ناكملا ةفاضإب

 هرمأ اند ینعلاو لاق « لاعتو هناحرس هللا اند و لاق هنأ ساع نبا نع ىطرقلا لقن دقو « هقفاو نم ترک ذ دف

 « هيلع سلج ىتح علم دمحم فرفرلا ىلدت ليقو : لاق « هنم برقي ىح ءىثلا لإ لورا لدتلا لصأو : هکحو
 ىنلا نآ « ءآر , هلوقب دارملا نأ ىف ثيداحالا نم درو ام مجللا ةروس ريسفت ىف مدقت دفو « ىن هب ر نم دمع اند م

 : لاق ةريره ىلأ نع كاذ وحن قبلا لقنو « كانه كلذ ىف لوقلا طسب ىضمو « حانج ةئاعس هل ليربج ىأ رقم

 نسحلا نع لقن مث « ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحوأف ١» كلذ دعب هلوق هيلع ركعيو ۰ كلذ ىلع ءالؤه تاباور تقفتاف

 هللا دبع ىلإ لي يج یحوأف : ريدقتلا ءارفلا نعو « لبرج ىلا هللا ىحوأف : ريدقتلاو « ليرب+ل هدبع ىف ريمضلا نأ

 هللا نم وأ ىلاعت هللا لإ برقلاو وندلا ةفاض) ءافشلا ف ضابع یضاقلا لاف هلاکش) ءابعلا لازأ دقو < یحوآ ام دمي
 هللا ىلإ ةبسذلابو «هتبتر فیرشو هتلزنم یظعل ةنابإ يقلب ینلا ىلإ ةبسالاب وع امنو نامز برق الو ناكم وند سیا

 نم : ثيدح ىف اذک و « ءامسلا ىلإ انبر لزني : تیدح ىف هولاق ام هيف لوأتيو : هل مارک لو هيبنل سونا لجو زع
 « ىلاعت هب ر دنع هتل زنم مظع راپظال یونعلا برا نع زا وندلا : هريغ لاقو « اعارذ هنم تب رقت اربش ىنم برقت

 ةبسذلاب و ةفرعلا حاضيإو لحما فطل نع ةرابع علي ىنلا ىلإ ةبسفلاب نیسوق باقو « برقلا ةدايز بلط لدتلاو

 ةلومج ةدابز ب اکیرش ىنعي ب هيف داز نیحیحصاا نيب عمجا ىف قلا دبع لاقو « هتجرد عفرو هلاؤس ةباجإ هللا لإ

 كيرشو كيرش هب ىتأ امب مم دحأ تای ملف ظافحلا نم ةعامج ءارسالا ىور دقو « ةفورعم ريغ ظانلأب هف أو

 راصتنالا , هام هعمج ءزج ىف رهاط نب لضفلا وبأ ظفاحلا هاکح امف مزح نب دم وبأ كلذ ىلإ قبسو ظفاحلاب سيل

 اجرخع لمتحي ال ائيش امهباتك ىف مو یراخبلل دجن ۸ : لاق مزح نبا نع ىديلا نع هيف لّقنف « راصمالا ىايآل

 ةفالاو ةمجعم ظافلأ هيف لاقو « ثيدحلا اذه ركذف امهتفرعم ةو امهناقتا عم مولا هي رخت ىف هبلغ مث نيثيدح الإ ١



 ثيدحلا ۷۰۱۷ ۸٥

 لهأ نم دحأ نيب فالخ ال اذهو لاق ةالصلا هيلع ضرف ذتذح هنأو هيلإ یحوب نأ لبق هلوق كلذ نم كم رش نم

 ناك یتح لدتف اند رابجلا نإ » هلوق مش « ةنس ةرشع ىتذثا وحنب هيلإ ىحوأ نأ دعب و ةنسإ ةرجطلا لبق ناك امنإ معلا

 نع باوجلا مدقت دقو « ىهتنا ليربج ىلدتف ىند ىذلا نإ :.لوقت اهنع هللا ىضر ةشئاعو «ىندأ رأ نيسوق باق هنم

 هلا قبس ۸ ءىش هنم ةفالا نأ مزح نبا ىوعدو « كيرش درفتب ثيدحلا لياعت : رهاط نب لضفلا وبأ لاقو كلذ

 هللا دبع یورو « هب اوجتحاو میفیناصت ىف هثيدح اواخدأو هنع اوورو هوقثوو ليدعتلاو حرجلا ةمأ هلبق اكر رش ناف

 ` لها نم روبشم ىدع نبا لاقو « هب سأب ال نیعم نب ی نع ىرودلا سابعو ىرادلا ناثعو قرودلا دحأ نبا

 لاق « فيعض هنع یورپ نأ الإ هب سأب ال ةقث هنع ىور اذإ هثردحو « تاقثلا نم هريغو كلام هنع ثدح ةئيدملا

 هسيل] یحوب نأ لبق هدرفت مسل ريدقت ىلعو لاق « لالب نب ناملس وهو ةقث هنع هاور اذه هثيدحو رهاط نبا

 مزاتسي ال مولا ناك اذإ يس الو ثيدحلا عيمج طقسي ال ثيدحلا نم عضوم ىف ةقثلا موف هثيدح حرط ىضتقي ال

 دعب لوقي نأ دارأ هلعلو «نيملسملا ةمنأ نم ةعاج ثيدح كرتا خيرات ىف مو نم ثيدح كرل ولو روذحم باکترا

 هح ىف سم ةفلاخلا نم كيرش ةياور ىف ام ىلع هيبذتلا ىلإ قبس دقو « ىهتنا هيلا ىحوب نأ لبق لاقف هبلإ ىحوأ نأ

 مالكلا ىلإ ًاضيأ مزح نبا قبسو صقنو دازو رخأو مدقف : لاق مث « نما ضمب و هدنس قاس نأ دعب لاق هیاف

 ديعس نب ىحي ناكو ؛ یوقلاب سيل دوراجلا نب دمت وبأو یناسنلا هيف لاقو « هتمدق اک ىناطخلا ناياس وبأ كي رش ىف

 اذکو اذاش هب درفتي ام دع درفت اذاف هيف فاتع وهف ةقث : دواد ربأ و دعس نب دمع لاق معن « هنع تدع ال ناطقا

 ٠ هريغ ايف فلاخ ىلا عضاوملا دورو مازتلا ىلوآلاو « دحاو ءىش ذاشلاو رکسلا لو نم ىأر ىلع اركنم

 نم هريغ كيرش ةياور هيف تفلاخ ام عرمجو , ةعاجلا قافو ىلع هليوأتب ادإو هدرفت عفدب ام اهنع باوجلاو

 حصفأ دقو تاومسلا ىف مالسلاو ةالصلا ماع ءایینالا ةئكمأ : لوألا « كلذ ىلع دیزت لب ءايشأ ةرشع نرومشلا

 جارعلا نوک : ىناثلا «« ةالصلا باتك » لوأ ىف قيس اک رك ذ ام ضعب ىف ىرهزلا هقفاو دقو مهزانم طبضي مل هنأب

 ص وصخ ىمأ ىف انه ةيلبقلا نأب « ىحوي نأ لبق : هلوق نع مهضعب باجأو « كلذ نع باوجلا قبس دقو ةثعبلا لبق

 ةتغب عقو كلذ نأ ىأ الثم جارعملاو ءارسإلا نأش ىف هيلإ يحوي نأ لبق ىنملا نوكي نأ لمتحاو ةقلطم تيلو

 هنع باوجلا قبس دقو امانم هنوك : ثااثلا « ىيب فقس جرف : یرهرلا ثيدح ىف هلوف هديؤيو « هب رذنب نأ لبق

 دومشااو « هللا الإ هيلعي ال ام ةعباسلا ءامسلا قرف اهتأو ىهتنملا ةردس ل ىف هتفااخع : عبارلا « ةينغ هيف ام ًاضيأ

 ايندلا ءامسلا ىف امهر صنع نأو تارفلاو لينلا امهو نيررولا ىف هتملاخم : سماخلا « مدقت اک ةسداسلا وأ ةعباسلا ىف اهنأ

 ءارسإلا دنع ردصلا قش : سداسلا « ىهنملا ةردس تهت نم امبنأو ةعباسلا ءاعلا ىف ام هتياور ريغ ىف روبشملاو

 ًاضيأ هل ترشآ دقو ةعضيمص نب كلا نع سنآ نع ةدانق ةياور حرش ین كلذ تنيب ام هريغ ةياور هتقفاو دقو

 : نماثلا « هيلع هيبذتلا مدقت اک ةنجلا ىف هنأ ثيدحلا ىف ررهشلاو « ایندلا ءامسلا ىف رثوكسلا رهن ركذ : عباسلا « انه

 نأب هحيرضت : عساتلا « هيلع هيبذتلا مدقت اک ليرج هنأ ثيدحلا ىف روهشملاو لجو رع هلل ىلإ ىلدالاو وندلا ةبسن

 دعب ناك هنأ سنأ نع تباث ةياور یضتقمو « ةسماخلا دنع ناك فيفختلا هبر لاوس ىلإ عوجرلا نم رب هعانتما

 « سلا دعب هعوجر : رشع ىداحلا , هيف ام مدقت دقو « هناكم وهو لاقف رابجلا هب العف ١ هلوق : رشاعلا « ةعساتلا

 اک عنتماف سا ىلإ فيفختلا ىهتنا نأ دعب عوجرلاب هرمأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىموم نأ ثيداح ال | ىف روهشملاو



A“ديحوتلا بانک - ۷  

 ثيدحلا اذه ىف عضاوم ةرشع نم سك أ هذرف هيف ام م دقت دقو « تسطلا ىف روتلا ركذ ةدايز : رشع یا « ةئيبأس
 لابو نكمأ نإ هنع باوجلاو هلكشتسا نم لاكشإ دحاو لك ىف تنيب دقو « مدقت نم دحأ مالك ىف ةعومج اه 0
 انم ةعبرأ ءايبنالا لاح هتفل اخ دع نكل ماهوأ ةرشع كيرش ةياور ىف نأب ىدهلا ىف مةلا نبا مزج دقو « قيفوتلا
 كاصوأ وأ كرمأ ىأ ( كبر كيل] دبع اذام ) هلوق . قيفرتلا هاو ةئالث ةدعلا ديزت هتقيرط ىلعف ةدحاو !علعج انأو
 مدقت دقو « ةالص نیس اولصي نأ ىتمأ مآو ىلصأ نأ ىلإ دبع هريدقت فذح هيف ( ةالص نيسمخ ىلإ دهع لاق )

 هريشتسي هنأك ليربج ىلإ لب ینلا تفتلاف ) لوق « «ةالصلا بانک » لو ىف عضوملا اذه ىف ظافل الا فالتخا نايب
 ىأ لثم انه ىنعملا ف ییف ةرسفم فيفختلاو حتفلاب نأو « من نأ » ةياورىف ( معن ىأ لبرج هيلإ راشأف كلذ ىف
 نكي  نیسلاب مالا نأ مف قلي هنأ « ةالصاا باتك » ىف هتركذ ام ىوقي ( تنش نإ ) هلوق ' فيفختلاب ىهو
 مدقت « هناكم وهو لاقف , هلوقو « ىلدتؤ هلوق حرش دنع هيف ام مدقت ( رابجلا ىلإ ه العف ) هلوق 7 تا ليبس ىلع

 « سلا ىأ ( هذه نم ىندأ ىلع یوق ليئارسا ىنب تدوار دقل هاو ) هلوق . هباوجر هيف ىباطلا ثحب ًاضيأ
 دور. دار نم دورلا نم وهف « تدوار » هلوق امآ (هوكرف ا وفعضف) ردقل ىأ ءاذه نمو نب مشكلا ةياور فو
 « ىندأ , هلوق امأو بولطم لك ىف لمعتساو « ءاسذلا نم لاجرلا ديري امف رهتشا م ۰ دئارلا وهو ىعرملا بلط اذإ
 ضرف : هظفلو كلذ نييعت هيودرم نبا ریست ىف سذأ نع كلام نأ نب ديزي ةياور ىف عفو دقو <« لقأ هب دارلاف
 ( اداسجأ فعضأ )۰ « كتمأو » ىنيمشكلا ةياور ىف ( كتمأف ) هلوق « اهب اوماق اف ناتالص ليئارسا ىنب ىلع
 عيمج دسجلاو منجلاو « ءاوس داسجألاو ماسجالا ( انادبأو ايولقو اداسجأ فعضأ ) هلوق « ليئارسأ ىب نم ىأ
 دسجلا ىلاعأ ندبلا لیقو ۰ فارطالاو سأرلا یوس ام دسجلا نم ندبلا نآل نادب الا نم معأ ماسجالاو صخشلا
 دیدشت و ةانثما ميدقتب « تفاتي , ىنيمشكسا ةياور ىف ( ليج ىلإ مر ىنلا تفتلي كلذ لک ) هلوق ۰ ةلفاسأ نود
 ةسماخلا ىلع صيصنتلا اذه ( ةسماخلا دنع ) هلوق ۰ ىلوأ لوآلاو « همفري » ىلمتسملا ةياور ىف ( هعفرف ) هلوق « ءاملا
 دقو « تارم عست تناك ةعجاراا نأو اسمخ ةرم لك هنع عضو هنأ سنأ نع تراث ةياور فلاخم ةريخالا اهتأ ىلع
 هذه ىف كيرش تادرفت نم عقو امم فيفختلا باطل سنا ريرقت دعب رب ىنلا عوجرو كلذ ف ةمكسحلا نایب مدقت
 ةريخالا ىف عجار هنأب حرصآ اذهو « ىبر نم تییحتسا ة ریخالا ىف یسول لاق مقلي هنأ مدقت ام ظوفحاو « ةصقلا
 كلذ رکنآ دقو « ىدل لوقلا لدبي ال هنإ : لاق « كيدعسو كيبل : لاق « دمع اب : هل لاق ىلاعت و هناحبس رابجلا نأو »
 ىبر نم تييحتسا » لاق هنأ تاياورلا ىف یذلاو تباثب سيل ريخالا عوجرلا : لاقف نيتلا نبا هلقن امف یدوادلا
 عقو اذك یدوادلا لاق « كبر لإ عج را یسوم لاق » انه هلوقو « ىدايع نع تففخو ىضيرف تيضمأ ىدونف

 ىلع تاياورلا ءىطاوتل تبني الو ىدا لوقلا لدبي ال : لاق نأ دعب كبر ىلإ حجرا : هل لاق یموم نأ ةياورلا هذه ىف.
 لاقف تباث ةءاور ىنامركلا لفغأو « ىهتنا كلذ هل ىلاعت هللا لوقب نأ دعب عوجرلاب هرمأيل یموم ناك امو « هفالخ
 ةدحاو ةرم ففخ نأ زاوجل رصح هيف سيل لاقي نأ نكميف ةسداس ةريخالا تناك ةرشع ةرم لك ىف تففخ اذإ
 محلا ءاهتنا نايب خسنلا نأب درو خسنلا ركسنأ نم كسمن ( ئدل لوقلا لدبي ال ) هلوق ' رثك أ وأ لقأ وأ ةرشع سمخ
 ةدارإل امهيب محقم مسقلاو دقب قلعتي تدوار ( خلا تدوار هللاو دق ةريخآلا ىف ) هلوق ۰ لوقلا ليدبت هنم مرلي الف
 یسوم نأ قايسلا رهاظ ( هللا ماب طبهاف لاق ) هلوق «« ليئارسا ىنب تدرار دقل هللاو » ظفاب مدقت دقف ديكأتلا



 CAY ۷۵۱۷-۷۵۱۹ ثيدحلا

 سیلو طيهاف : لاق < هيلا فلتخا ام یر نم تدیحتسا هللاو دو مت هلوق بقع هركذ هنال كلذ هل لاق ىذلا وه

 ف رهو ظقتساف ) هلوق ۰ یدوادلا مزج كلذيو ¢ ليرج وه هللا مساب طيهاف هل لاق ىذلا لب ¢ كلذك

 هتلبل لوط نكي 1 هءارسإ نال ءارسإلا كعب امان همون نم اظاقيتسا نوک نأ لمت ىطرقلا لاق ) مارحلا دوسلا

 هلوقل « ىلعالا ٩۹۱۱ هدهاشم نم هنطاب ساخ م هيف تنك ۳ تقفأ ىنعملا نوکب نأ لمتعو ¢ ارضع ى ناک إو

 هل وق امأو 3 مارا دجسااب رهو الإ هال هدد ره ناغ ىلإ عج 2 ۳ اف € یرک- لا هير تایآ نم ىأر دقل رل ىلاعت

 ةياورلا ىف هلوق قو « هظقيأف كاملا هاتأف همون أدتبا دق ناك هنأ كلذو ةصقلا لوأ ىف هدارف « مان انأ انيب , هلوأ ىف
 ىنبني هلك اذهو « ىهتنا همون ىف کحتسا نكي مل هنأ ىلإ ةراشإ « كالا ینات أ ناظقیلاو مان نيب انأ انيب , یرخالا

 . كلذل جاتح الف ةظةبلا ف ىرخأو مانملا ىف ةرم جارعملا ناك نأ, ددعتلا ىلع تامح ىتف الإو . ةصقلا دحوت ىلع

 ةالصلا مهلع ءاینالا نم ءارسالا ةليل هو ی لا هيقل نم هريغ نود اذ+ مالسلا هيلع یموم صتخا ليق : هيبذت

 لبق ةل ربا بتكلا ربك 1 هب انک نالو 3 هريغ ةمأ نم ركأ هت هتمأ نالو ¢ ط وبا دنع هامات نم لوأ هنا مالسلاو

 لثم دمي ةمأ ىلع یوم فا مولع لقث ام ةالصلا نم اوفلك 0 یوم ةمأ نال وأ < اماکحأو اعب + رشل نآرقلا

 طوبشا لعب هاقال نم لوأ هن) لاق نم لوق امأو ىط رقلا هلاق ۾ ليئا ینا تو ؛ ىلإف » هلو ةراشالا هيلإ و , كلذ

 انعمج اذإو ¢ ینا ةسداساا ءامسلا ف هرقل هنأ هيفو . اذه نم هعصعص نب كلام ثر لح نال 0 جودا سیلف

 درلا لطب و لاکشالا عفترا طوبملا دعب ايف هیقلف ةمباسلا ىلإ یموم دعصو ةسداسلا ىف دومصاا ىف هيقل هنأب امهنيب
 . لعأ هللاو روك ذملا

 نجلا لهأ عم برا مالک سس, - ۸
 راس نب ءاطع نع رسا ن ن دير نع “ا ام ىندح لاق بهو " نبا نور حب "ناماس نب يگ اشم حج ۷۰5۰۸

 نولوتیف « ةنجلا "لهأ اي : ةنجلا لهأل لوق + نا نإ ةىنلا » لاق : لاق هن“ هلل | ىضر ی ردا كيعد ىبأ نع

 0 ملام انّئيطعأ دقو براي یضر ال انلامو نول وقي ؟ م يضر له لوقیف كيدي ىف ریفناو « كي دعسو انبر كل

 لوتیف ؟ كلذ نم لضفأ ءیث یاو بنانا 0 ؟ كلذ نم ضف أ عا الأ : لوقيف كقاخ نم ًادحأ

 )» ۳۹ جلف طی الف یاوضر < هلع لأ

 يا نأ ةريره یی نع » راسي نب ءاط“ نع لاله انئدح حيف 00 . نب د شم ۷

 : لاقف عر زا ی و ن ذاتسا ةنحلا لمأ نم الحر نأ ةيداب 1 لهأ نم لير هدنعو د ۳ ناك هتل

 هواوتساو هنابن ”فرطلا رااستف رذبو "عرسأف 3 عرزأ نأ ا ىنكلو لب : لاق ؟ تنش اف شوا

 : ییارعالا لا 2 ۰ یاب ١ل هنإف مدا نبا ايدك ود ىلاعت ا لوقيف لابلا 6 a4 © 0 هؤاصحتساو

 تا حضف ¢ عرز باب او نع امأو عد ”بامحأ مهم هَ راصن اصنأ E "الا اذه دم 5 ۳ ل

 « هلا لوسر



EAAديحوتلا باتك - ۷  

 : اههدحأ هل مجرت ايف نيرهاظ نيثيدح هيف ركذ ةئجلا وخد دعب ىأ ( ةنجلا لهأ عم برلا مالک باب ) هلوق

 مدقت دقو « فارضر ميلع لحأ :لوقيف ةيفو ‹ ثيدحلا « ةنجلا لهأ اب ةنجلا لهال لوقي هللا نأ » ديعس ىبأ ثا دح

 هل نأ موي هنال اذه مهضءب لكشتسا : لاطب نبأ لاق « رانلاو ةنجلا ةفص باب ىف « قاقرلا باتك , رخاوأ ىف هحرش

 هنع اوضرو مهنع هللا یضر ادبأ ابذ نيدلاغ  هلوقک « نآرقلا رهاوظ فالخ وهو ةنجلا لهأ ىلع طخسی نأ

 .كلذكو « هناسحإو هلضفت نم دوجولا ىلإ مدعلا نم دابعلا جارخ) نأب باجأو < نودتبم مو نمالا مهل كل وأ

 تناك ول ةازاجلا ىلع هلضف نم ةدايزف كلذ مارد امأو « هناسحإو هلضفت نم معتلاو ةنجلا نم هب مدعو ام ناجنت

 نأ زاج ةيهانتم ايندلا ةدمو ةدملا ىلع ةداعلا ىف ديزت ال ةازاجلا تناك الف ءىش هيلع بحي نأ هلا ذاعمو « ةمزال

 اطرلا نأ ثردحلا رهاظ هريغ لاقو « اصخلم ىهتنا ةلمج لاكشإلا عفت راف ماودلاب ماع لضفتف ةازاجلا ةدم یهانقت

 نم لضفأ اضرلا نأ هيف امن]و ءىش لك نم لضفأ اضرلا نأ خلا ىف سیل هنأب برجأو لکمم وهو ءاقللا نم لضفأ

 یلمتحتو« ىنامركلا لقن اذك« موزلملا ةدارإو مزاللا قالط نم وف اضرلل مزاتسم ءاقلاف ملستلا ریدقت ىلعو « ءاطعلا

 .ثيدحلا اذه ىف : ةرمج ىلأ نب دمح وبأ خلا لاق «لاكشإ الف ءاقثلا اهتلمج نمو ناوضرلا عاونأ لوصح دارا لاقي نأ

 هلوقب انك اسل اهفاضأ دقو « لجو رع هللا كلم ةنجلا ناف هل لصالا ىف نكي مل نإو  هنک اسل لزأملا ةفاضإ زاوج

 باب نم اربخ ناكل رارقتسالا لبق هب ربخأ ول هنأ رارقتسالا دعب هاضر ماود رك ذ ىف ةكحلاو : لاق « ةنجلا لهأ اب

 نخ ام سفن لعق الف ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيل] و « نبقيلا نيع باب نم نوكيل رارقتسالا دعب هب رخأف « نيقيلا مع

 ولو هيلع هب لدتسي ام هدنع نوکب یتح ءىشب دحأ بطاخ نأ ىغيذي ال هنأ اذه نم دافتسيو : لاق ( نيعأ ةرق نم مف

 ءاوق یأو : مهوقل لاؤسلا ىف بدالا هيفو « هلمحي ام ردق الإ رومالا نم ذخاب ال نأ ءرملل یفینب اذكو , هضعب ىلع

 طابتغالاو لضفلاو هلك ريخلا نأ هيفو « هب مط لع ال امع اوموفتساف هيف مه ام لضفأ نیش اومهب مل مال « كلذ نم لضفأ

 لك اضر ىلع ليلد هيفو « هرثآ نم وف هعاونأ تفلتخا ناو هادع ام ءیث لکو « یلاعتو هناحبس هللا اضر ىف وه امإ

 ادحآ طمت ملام انتيطعأ » وهو دحاو ظفاب اوباجأ لكلا نال مهتاجرد عيونتو مهل زانم فالتخا عم هلاح ةنجلا لهأ نم

 ىمخرسلا ةياور ىف « هبر نذأتسا ةنجلا لهأ نم الجر نأ » ةريره ىلأ ثيدح : اممناث . قيفرتلا هارو , كقلخ نم

 هلوق « عرسأف عرزف هل نذأف هريدقت فذح هيف ( عرسأف عرزأ نأ بحاف ) هلوق « « عررلا ىف هبر نذأتسي ,

 ةدحوم ريغب ةلمبملاب « ءىش كعسي ال » ىلمتسمللو « عبشلا نم ةدحوملاو ةمجملاب رنک الل اذك (ءىش كعبشي ال هناف )

 ىدوادلا لاق ( عرز باععأ مه:إف ايراص:أ وأ ايشرق الإ اذه دمت ال هلا لوسر اب یارعالا لاقف) هلوق « مسولا نم

 قدص اعرز مهضعبل نأ تبث اذاف قلطملا هيفن ىلع درب هلياعتو : تلف . عرز مرک ال نكي مل هنال مو ءايشرق » هلوق

 عوجت ال نأ كل نأ ره ةنجلا ةفص ىف ىلاعت هلوقب ءىش كعبشي ال هلوق لكشتساو « مهنم روك ذملا عرازلا نأ هلرق

 ةنجلا لهأ لک أو « ةيافكلا یهو ةطساو امبنيب نال عوجلا بجوي ال عبشلا فن نأب بيجأو ( ى'رعت الو ابف

 لك أ ماود عنمل ناك ول ذإ ابف عبش ال نأ باوصلاو ابف عبشلا ىف فلتخاو ۰ عوجلا نع ال ذاذلتسالاو معنتلل

 هللا ءاش نم الإ دايدزالا باط ىف وهف هبلع عبط امو « ىدالا سنج « ءىش كعبشب ال » هلوقب دارلاو « ذلتسملا

 . ىلاعت هللا نوعب « ةعرازلا بانك ١ رخاوآ ىف ثيدحلا حرش مدقت دقو « ىلامت



 ۸۹ ۷۵۱۹ ثيدحلا

 ۱ لا هلوقل « غالبلاو ةاسراو ع لار ا دالا رك ذو سالا قا رک د بیس ست ۳۵

 ۳ دو یناقم کس زبك ناک نإ م و لاق ذإ 2 ۳ ل ناو « 4 9 2 داف

 ۶ و

 « نورظنت الو ییا 0 Ke ع 2 000 ال مل اك رشو رم اومجأل ٠ تاكوت هلا لمف هلا اا

 قيضو مک چ نیماس اا نم نوک أ نأ ۽ تو لا لع اع الا ءاكرجأ "نا رجا نم سس سا توت ناف

: 

 ل وام مهت سيف هنآ ناسا « هلا مالک عسب ی ح ه رجأف ك راحتسا نک ۱ نم u ناو : دهام 1

 رر

 نآرقلا میم ًابنلاو نا هنفام 0 یتحو« و نا "مالک 7 عمیق هاب یتح .نمأ وبف هياع لزل امو

 ۱ کر ایل

 ییهشکلا ةياور ىف ( غالبلاو ةلاسرلاو عرضتلاو ءاعدلاب دابعلا ركذو سالاب هللا ركذ باب ) هلوق

 لاعفآ قلخ باتك ىف ىراخبلا لاق ( رک ذأ یورک ذاف : ىلاعت هلوقل ) هلوق ۰ نيتلا نبا رصتقا ابلعو « غالبإلاو »

 ةباجإلا هللا رك ذو ءانثلاو عرضتلاو ءاعدلا دبعلا رك ذ نال هدبع هللا رك ذ ريغ دبعلا ركذ نأ ةبالا هذه نيب : دابعلا
 نبا لاق ‹ نائاسلا ىطعأ ام لضفأ هتيطعأ یلئسم نع ىركذ هلغش نم : ىلاعت هللا لوقب « هعفر رمح ثيدح ركذ مع

 ۱ اذإ e لع هماعنإو مف هتحر نم نوكيو هتءاطب مرمآ نأب هدابع هللا رکذ سالاب هللا رک ذ باب هلوق ىنعم 1

 ٠ لاق . قلا ىلإ هتالاسر اونلیو هيلإ اوعرضتی و هوعدب نأ مییرل دابملا رك ذو « هوصع اذإ هباذمب وأ هرعاطأ
 هرک ذ ذ اذإو « هتحر هرکذ هتعاط ىلع وهو هبر دبعلا رک ذ اذإ ۽ 4 رك ذأ ورك ذا 0 ىلاعت هلوق ىف سابع نبا

 « ةنرعملاب کرک ذأ ةعاطلاب ینورک ذا ( ؟ركذأ ىنوركذا ل هلوق ینعمو : لاق « هتنعلب هركذ هتیصعم ىلع وهو
 ةرابع نيعبرأ وعن ةيألا هذه ریسفت ىف ىلعثلا ركذو « ةرفنملاب ؟ركذأ ةعاطلاب نورك ذا , ريبج نب دیس نعو
 هلوق امأو « ةباجإلاو ءاعدلا وأ لصولاو ةبحلا أ باوثلاو ديح وتلا ىنعم ىلإ اهعجرمو دهزلا لهأ نع اهرثكأ
 « دابعلا رئاس عرضتلاو ء ءاعدلا ىف مبكر شيو ءايبنآلا قح ىف حضاو هرك ذ ام عيمجلا « هرخآ ىلإ ءاعدلاب دابعلا ركذو
 موق لاق ىدوادلا نع لقنر « فكيف هبر ماقم رک ذيف « ةئيسلاب مهي ام دنعو ناسللاب دبعلا رک ذ نأ نيتلا نبا ىكحو
 © هيلقب هركذ نم مظعأ هبلق نم اصلخع هللا الإ هل ال هناساب هلوق لب « كلذك سيلو : لاق < لضفأ ركذلا اذه نإ

 ةحصب لضافتلا ربظب امنو « ناسللاو بلقلا رک ذ نيب عمج هنآل مظعأ ناك امنإ : تاق . ةئيسلا لع نع هفوقوو
 بیس هفوقو امأو ءةر وصلا كلت ىف بلقلاب هرك ذ نم لضفأ نوكي ال هناف  بلقلا نود ناسالاب هللا رك ذب لب اقتلا

 لتاد) هڵوق ٠ هلضت ام نود موقلا نع هلقن ام ةحص ربظف . رك ذلا لضف هببسب دادزب دئاز ردقف ةّئيسلا لمع ركذلا

 طرف اکو سيور فايز رك ذو ا قف هب غلب امب احون رک ذ هللا نأ ىلإ راشأ لاطب نبا لاق ( خلا جون أبن ميلع
 مآ هنأب روک ذم قلب ىنلا نأ ةيآلا هذه رك ذ نم دوصقملا : ىنامركلا لاقو « هتعيرشو هباتك غیلبت ین لك ىلع
 هلوق ريسفت وه (قيضو م : ةمغ) هلوق ٠ . هماكحأو هللا تايآب مرک ذي ناك احون نأ مبل غي ايتااو ةمالا ىلع ةوالتلاب
 مهلع لتاو  یلعت هلو یهو الوأ ةروك ذلا ةيالا ةيقب وهو فع يلع مرمأ نكي ال مث » حون نع ةياکح ىلاعت



 ديحوتلا باتك - ۷ 1۹۰

 هنمو « سیتلاو مرمآ مباع ىطغ اذإ ةرخ ی موقلا لاقي 3 ارهاظ سل یش قرغ ی۵ نأ نیل نبا ىكحو 4 حون د

 عن ف ام ىلإ اوضقا دهاجب لاق ) هلوق : بركلا نم باقلا ی م مغلاو 2 ماطنف یم هيشغ اذإ لالما ۳

 "لا اوضقا مث ا ىلاعت هلوق ف دهاجب نع حی یا نا نع رگ نب ءاقرو نع هريسفت ىف اب رفلا هلصو ( ضقا قرشا

 اوربظا هريغ لاقو « كل ادب ام اولءفا : “لإ اوضقا نيتلا نبا یحو. fai ین ام ىلإ اوضقا لاق ( نورظنت الو

 هانعف ضقا قرفا هلوق امأو « لابمإ ريغ نم هريغ وأ لتق نم منش اع اوضقا مث ةهش قبت ال ثيحب هوزيمو مالا
 هديؤيو « دهاجب مالك نم نوكي الف ضقا قرفا لاقي خسنلا ضعب ىفو « ةهش قبت ال ثیحم هلصفأو مالا ربظأ
 « هللا مالك عمسي ىح هرجأف كراجتسا نيك رشملا نم دحأ نو دهاجب لاقو ( هلوق  دهاجب لاقو هدعب هلوق ءداع)

 نيح » ىنم مشكلا ةياور ىف ( هيتأي یتح نمآ وهف هيلع لزنأ امو هلوقي ام عمتسيف ) ب ىنلا ىتاي ی ( هينأي ناسنإ
 ةيآلا هذه ىف دهاجم ىلإ روك ذملا دنسلاب ىبايرفلا ةلصو ( ءاج ثيح هنمأم غلبي ىتح هللا مالک عمسيف ) « « هیت
 مالك عمسيف هیتأی ىتح نمآ وهف هيلع لزب امو لوقي ام عمسيف هيتأي ناس] < كراجتسا نيكرشملا نم دحأ ناو اإ
 ىح رک ذلا عمسي ىذلا ةراجإب هيبن ىلاعت هنا صأ لجأ نم ةيآلا هذه رک ذ : لاطب نبا لاق « هنمأم هنا ىحو هللا
 ريسفت وه ( نآرقلا : مظعلا أبنلاو ) هلوق ۰ ءاش ام هيف هللا یضقب ىتح هنمأم غلبیف الإو كاذف نمأ ناف « هعمسب

 ًابنلا نع اولأس اذإ هب یعلاو « هب أبني هنال أبن ىم : لاطب نبا لاق هيلإ روك ذلا دنسلاب ىنايرفلا هلصو « دماج
 قحو « بلاغ نظ وأ ملع هب لصحي ةليلجلا ةدئافلا وذ بلا أبنلا : بغارلا لاق . مهلا نآرقلا غلبو مهجأف مظعلا
 هلوق ديري : لاطب نبا لاق ( هب لمعو ایندلا ىف اقح : اباوص ) هلوق ۰ بذكلا نع ىرعتي نأ أبن ىمسي ىذلا ربخلا
 ىدي نيب مالكلا ىف هل نذوی ىذلا وبف هب لمعو ايندلا ىف اقح ىأ € اباوص لاقو نمحرلا هل نذأ نم الإ  ىلاعت
 ةداع : قامركلا لاق « روك ذملا دنسلاب دهاج نع ًاضيأ ىبايرفلا هلصو اذهو : تلق . هل نذأ نمل ةعافشلاب هللا
 هدنع تبث ام الا كلت امف ىتلا ةروسلا كلتب قلعتي ام ضعب ابعم رک ذي ةجرتال ةبسانم ةيآ رک ذ اذإ هنأ ىراخبلا
 ربظي یذلاو « ةمجرتلاب ةريخالا ةيآلا هذه ةيسانم هجو هل ربظي مل هنأكو « ین ةيعبتلا لیبس ىلع هوحنو ريسفت ىف
 نیمتج باقلاو ناسللاب هللا ركذ لمشي ايندلا ىف هب لمعلاو قلا لوقب ءاباوص » هلوق ريسفت نأ اهتبسانم ىف

 هل ضيب هلعلو اعوفرم اثيدح بابلا اذه ىف رك ذي مل : هيبلت . عرضتلاو ءاعدلاب دابعلا رک ذ هلوق بسانف نيدرغامو

 حصي هنإف اييرق مدقت دقو « یسفن ىف هترک ذ هسفن ىف ینرک ذ نم : یسدقلا ثيدحلا هب قئاللاو < هریفک خاسنلا هدف

 مث ةرفخلاو ةحرلاب  ةكئالملا نم ىأ الم ىف هترک ذ  عرضتلاو ءاعدلاب سانلا نم ىأ الم ىف ینرک ذ نم هلوق ىف
 بر هلل دا ديعلا لوي : مش نإ اژرقا » هيف ىذلا ةربره ىبأ ثر لح دروأ دق دايعلا لاعفأ قلخ باتك ىف هتدجو

 نيبو ىنيب ةيالا هذه هللا لوقي نیعتسذ كايإو ديعن كاي] دبعلا لوقي -لاق نأ ىلا_ىدبع ىد هللا لوقيف « نيملاعلا
 مالک ريغ دبعلا لوق نأو هللا هيطعي ام ريغ دبعلا لاوس نأ نایب هيف ىراخبلا لاق « ثددحلا « لأس ام ىديعلو  یدبع

 لسمو كلام هجرخأ ةريره ىبأ ثيدحو « ىنا ةباجإلاو سمالا هللا نمو عرضتلاو ءاعدلا دبعلا نم اذهو هللا
 . رئاظن كلذ نم هباتك ىفو هيلإ ةراشإلاب هيف ىنتك اف هحيمص ىف ىراخبلا ط رش ىلع وه سيلو ناسلا باحأو

 ( ًادادنأ هلل اولمحت الف ) : ىلاعت هللا لوق سس ٠

 نأ كاف نم نيذلا یلاو کلا وأ دقلو لع نیلاعلا بر كلذ ادادنأ هل نوامجتو 3 زك ذ "لج هلوقو



 ثيدحلا ۷۵۲۰ ١

E 2 5م و 5 ۳ رس 1 5 3 8 5 7  

 نيذلاو ۾ هلوقو ( نيركرشلا نم نو ديعأف هللأ لب < ني رسماحلا| نم نوکتلو كاع ناعبحیل ا

 رخا اما عم "نوعدبال

 تاوامسلا قاخ نمو مناخ نم ا و ۱ نوکرشممو لب هنا ”هرثك | ن نمؤي امو : 3 ركع لاقو

 : لا هلو مییاسک ار دابملا لامفآ قاع ىف رک ذامو « اخ نودبم هو مهناعإ كلذف لا ناوقيل وا

 (اردتت زر دن ءىث رک قلخو )

 نيدؤأل نيفلبملا مهقدص نع نيقداصلا لأ سيل ؛ باذملاو ةلاسرلاب ىنمي : قلاب الإ ةكتالمل لزتام : دهاجم لاقو
 - ىذلا اذه ةمايقلا موي لوقي نمزلا هب قدصو « نآرقلا قدصلاب ءاج ىذلاو + اندنع نوظفاح هل انإو « لسرلا نم

 هيف مع تاع ا

 9 4 6 «٠ همس
 نع » لبحر ش نور نع لئاو ىلأ نع روصنم نع ريرج انثدح دیعس نب هلو
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 - “نإ : تاق. كقلخ وهو ادن هل E لاق ؟ رشا دنع يظعأ بن لا یا نك یبنلا تلاس ؛ لاق هلا دمع

 ىئازت نأ م اق یا م او « ك مام نأ فاخت كدلو لثقت نأ مث : لق ی: تا كلذ 1 أ : لاق ؟ : ناو لهو ع ۱ م 3 ۱ : ١ : تا كا

 « كراج مايا

 7 رک ذ مث ( نيملاعلا بر كلذ ادادنأ هل نولعجتو : هلوفو « ادادنأ هلل اولعج الف ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 دئلا ٠ كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ لاق 5 مظعأ بنذلا ىأ مّ ىلا تلأس دم نا تیدح رك د لإ اراثآو

 نم ءىشأا دن لیقو « هرومأ ىف هضراعي ىذلا ءىثلا ریظن رهو ًاضيأ ديدنلا هل لاقي لادلا ديدشتو نونلا رسکب

 لاق « سكع ريغ نم لثم دن لكف تناك ةكراشم ىأ ىف لاقي لثلا نکا لثلا نم برض وهو هرهوج ىف هکر اشي
 ةكراشملا ىف دنلا قرافف دحاو ءىش ىف ناعهتج ال ناذللا نافلنخلا نائيشلا امهو نياباقتلا دحأ دضلاو لاق بغارلا

 تناك ءاوس ىلاعت هلل املك لاعفالا ةيسن تابثإ بابلا اذه ىف ىراخبلا ضرغ : لاطب نبا لاق « ةضراعملا ىف هقفاوو
 نوکسف ىلاعت هللا ريغل قلا نم ءىش بس الو « بسك دابعللو قاخ ىلاعت هلل یف ارش وأ اريخ نیقولخلا نم

 ةحرصملا اهريغو ةروك ذلا تانآلاب كلذ ىلع هدايع ىلاعت هللا هين دقو « هيلا لعفلا ةبسن ىف هل ایواسمو ادنو اکی رش

 ىنثأ وأ نينمؤملا هب رذح ام اهنمو « هلاعفأ قلخ هنأ معي نم ىلع درلا تنمضتف « هعم ةرعدلا ةهلالاو دادنالا ین

 دوصقاا نأب ةرعشم ةجرتلا : ینامرکلا لاقو « كلذ ىف رهاظ بابلا ثيدحو « نيرفاكلا هب خيو ام امو < مع

 دوصماا سيل نکل «دحوتلا باتک , لئاوأ ىف هرک ذ بسانلا ناکف « ىلاعتو هناحبس هللا نع كيرشلا ین تابث]

 هل ءاكرشو هلل ًادادنأ اوناكل مهقاخب مهلاعفأ تناك ول ذإ « ىلاعت هللا قاخ دابعلا لاعفأ نوک نايب دارلا لب كلذ انه

 ثيح ةلزتعملا لعو « الصأ ديعإل ةردق ال رف ةينبخا ی هبلع ركذ ام فطع اذهلو « قلا ىف

 نأ ولخم ال ليق ناف نيرمأ نيب سمأ لب ردق الو ربج ال نأ قلا بهذملاو « ابف ىلاعت هللا ةردقل لخد ال اول
 « ةلزتعملا هيعدت یذلا ردقلا تش لوألا ىلعف تايثإلاو ىننلا نيب ةطساو ال ذإ او ةردقب دبعلا لعف نوكي



 ع
 ديحوتلا باتك - هب

 طقاسلاو ةرانملا نم لزانلا نيب ابي قرفي ةردق ديعال لب : لاقي نأ باوجلاف ؛ ةيمبجلا لوق وه ىذلا ربجلا تبث الإو

 وه اذهو < هيلع دبعلا ةردق دعب هيف هتردق يألف < ىلاعت هللا ةردقب عقاو كلذ هلعف لب اهل ريثأت ال نكسلو « اهن

 قفو ىلع عقتو « ةداع كرتلاو لمفلا ایلع پت رب ةفص اهنأ ديعلا ةردق هب فرعت ام لصاحو , بسكلاب یمسملا

 ثیداح الاو تايآلاب ریظتساو ةلأسملا هذه رب رقت ىف دابعلا لاعفأ قلخ باتك ىف ىراخبلا بنطأ دقو ؛ ىهتنا ةدارإلا

 بابلا اذه عبتأ كلذلو «واتملاو ةوالتلا نيب قرفب مل نم ىلع درلا انه هضرغو « كلذ ىف فاسلا نع ةدراولا راثآلاو

 هب اوربجا وأ لوق اورسأو : بابو « هب لجعتل كناسل هب كرمت ال : باب لشم « كلذي ةقلعتملا مجارتلاب

 هعبت نمو دحأ مامإلا راک دنشاو « ةيظفللا اماما لاقیو « ظفللا ةلأسمب ةروپشاا ىه ةلأسملا هذهو : اهریغو

 نيلذانلا یعفاشلا باعصأ دحأ یسیبارکسا ىلع نب نیس ا هلاق نم لوأ نإ لاقيو « قولخم نآرفلاب یظفل لاق نم ىلع

 دموي وهو ةيرهاظلا سأر ینابصالا ىلع نب دواد كلذي لاق مث ء هرر هعدب دحأ كلذ غلب الف . مجدقلا هءاتكل

أي مل دادنب مدق الف دحأ كلذ غلب و قع هيلع ركنأف روبات
 ءامسأ متاح ىبأ نیا عمجو « هيلع لوخدلا ىف هل نذ

 یذلاو : ةيمبجلا ىلع درلا هباتك ىف باب كلذل درفأو ةمئالا نم اريك اددع اوناف ةمرج مآ ةيظفالا ىلع قلطأ نم

داملا مدح اودارأ مهنأ ممم نیققحآ مالك نم لصحتب
 سالا ققح اذ و « اقولزع هن وکی فص ود نأ نآرةلل انوص ة

 فاسلا بهذم : تافصااو ءامسالا باتك ىف قهبلا لاقو « ةميدق أرق اذإ هناسل ةكرح نأب مینم دحأ حصفي مل لع

 ( نيتقيرط ىلع مهف ةوالتلا امأو « هتاذ تافص نم ةفص ومو هلا مالك نآرقلا نأ ةئسلاو ثيدحلا لهأ نم فل او

 امهنيب ىوس هنأ ليتح ن دمحأ نع لقت ام امأو , هيف لوقلا كرت بحأ نم م مو ولتلاو ةوالتلا نيب قرف نم مم

 لقن نم ىلع ركدنأ هنأ دحأ ىلإ نيقيرط نم دنسآ مث « نآرفلا قلخ لوقلا ىلإ دحأ عردتب الثل ةداملا مسح دارأ امناف

 ريغ فرصت فيك نآرقلا لاقو « قولخم نآرقلاب ىظنل لاق نم ىلع ركسأو « قولخم ريغ نآرقلاب ىظفل لاق هنأ هنع

 هنأ ىسوطلا لأ نب دم نع لقن اذكو « لوألا ین نيبم وهو هدارم میفی مل نم ىناثلا « اذه رهاظب ذخأف قواغع

 ون عقوو « اقواخم ولتلا نوک فن دارأ امئإو اهرهاظ د ري م ةثيدر ةرابع یهو هللا مالك توصلا نم توصلا : لاق

 ىعبضلا ركب وبأ ىلمأ دقو « ةروبشم ةصق هتذمالت عم كلذ ىف هلو عجر مث « ةميزخ نب دمج ةمئالا مامإل كلذ

 هتافص نع لثأا ىنن هنال همالكل لثم الو لك ثم هتلا لزي مل هيفو هداقتعا ةعزخ نبا هتذمالت نم ةمئالا دحأ هيقفلا

 در تانك دفن: نأ لبق رحبلا دفن اي لاقف ءهسفن نع كالحلا ین اک همالك نع دافثلا قنو «هتاذ نع للا قنا

 فلاخ یراعبلا نأ موهضعب نظ هريغ لاقو « هب ىضرو ةميرخ نبا كلذ بوصتساف ( هجو الإ كلام ءىث لك إل لاقو

 نوكي ةعدب در ىف لتا اذإ هنأش نم ماعلا نكسل « ایونعم افالخ هيف دعي مل همالك ربدت نم لب كاذك سيلو دمحأ

 ىتح مولع درلا ىف همالك رک أ ناك قول نآرقلا لوقب نم دحآ ىلتبا الف « ابلباقي ام نود امدر ىف همالك رثكأ

 كاذب عردتي الثل قولخم نآرقلاب ىظفل لاق نم ىلعو « قولخم ريغ الو قولخم لوقي الو فقر نم ىلع ركسنأف غلاب

 لتباف یراخبلا امأو « ضعبلا ىلع خم دق هنكل هيلع فمي ال امهنيب قرفلا نأ عم « قوام یظفلب نآرقلا لوق نم

 درلا ىف همالك رثك أ ناكف « ةياتكلا دعب قرولاو دادملاو لاقف موضعي غلاب

 نم هنأ ىلإ بسن ىتح كلذ ىف بنطأو , ثيداحالاو تايالاب ةقولخم دايعلا لاعفأ ناب لالدتسالا ىف غلاب و مهلع

 دج هلاق الو . "فاسلا نع فرعي ال ميدقلا توصلا وه ءىراقلا نم عمسي یذلا نإ لاق نم لوق نأ عم ةيظفللا

 تاوصأ وه نع
ح ةقولذع ريغ دابعلا

 ى



 4 ۷۵۲۰ تيدحلا

 نيب ىوس هنأ اونظف « یممج وهف قون نآرقلاب ىظفل لاق نم هلوق دحال كلذ ةيسن بيس ام إو « هءامصأ ةمئأ الو

 عومسملا توصلا نأب عضاوم ىف حرص لب ظفالا ىف هنع لقن ام توصلا ىف دحأ نع لقني لو « توصلاو ظفللا

 ظفللا نأ امهنيب قرفلاو . ابرق قأيسو مكتاوصأب نآرقلا اوز ثيدح هدب وب و « ءىراقلا توص وه ءىراقلا نم

 هظفاو :ءاتعم اذه هظفل ریش هاور نو هظفل اذه هظالب ثيدحلا ىور نعع لاقيف : ءادتبا 4 م کلا ىلإ فاضي

 نادت هل وق امآ و و:مربغ مالک ره سيل هانعمو هظعل هللا ۳ نآر .ةلاف هت رص اذه كاذ نم ءىش لا الو ءاذك

 نال غيلبتلا هب دارملاف مالسلاو ةالصلا امهلع لوسرلا وأ ليج دارملا له فاتخاو < ميرك لوس لوقل هنإ إل

 مدق ديملا لعف نأ طق دحآ _.رع لقني لو ساملل غلبم إب لوسرلاو هلوسر ىلإ ا هللا نع غلبم ۳

 : كلذ فلاخ ال دحأ نأو ةقولخم دابعلا تاوصآ نأب ىراخبلا حرصو ۰ ظفللا قالطا ركنأ امنإو « هتوص الو

 ٠ هيهذمو هدارم اومن مل مهنكسلو نيبلاب هنم شكلا سيل دحأ نع هنوعدب ام دايعلا داعفأ قلخ باتک ىف لاقف

 ءایشالا نع بيقنتلا اوهرك مهثكل قولخم هاوس امو « قول ريغ ىلاعت هللا مالك نأ معلا لهأو دمحأ نع فوردلاو

 هنأ هرصع لهأ ضعب نع لقن مث « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هنيب ام الإ عزانتلاو امف ضوخلا اوبنجتو ةضماذلا

 ةوالتلا نإ هل ليقف : لاق « ءورقملا یه ةءارقلاو ولتاا ىه ةوالتلاف ءدحاو «یث نآرقلاب انظافلأو انظافل أب نآ رقلا : لاق“

 دقو فيك : لاقف هدرتساف ؟ تلق ام كنع بتك نم ىلإ لسرأ هل ليقف : لاق « نيردصم اهتذنظ : لاقف « ىلاتلا لعف

 « قرلخم هنأ ةلرتعملا لوق : لوألا « لارقأ ةسخ ةلأساا هذه ىف مالكلا لهأ نع لقن ام لص و « ىنا ؟ وضم

 هنع ةرابع سانلا نيب دوجوملاو « تاوصأ الو فور سيل برلا تاذب مهام دق هنأ ةيبالكلا لوق : ىناثلاو

 تاوصالاو ةبوتك-ا فورحلا هذه نيع وهو « نيعألا ةميدق تاوصأو فورح هنأ ةيملاسلا لوق : ثلاثلاو ء هنيع ال

 : سماخلاو «هدعب ىذلا بابلا ىف هيف لوقلا طسب ىتأيسو « قول ال'ثدح هنأ ةيماركسلا لوق : عبارلاو « ةعرمسملا
 قرتفاو « ةيمهجلا ىلع درلا باتك ىف دحأ كلذ ىلع صن « ءاشاذإ ملكتي لزي مل هنآ « قولخ ريغ هللا مالك هنأ ْ

 « ءاش نم همالك عمسيو ةبقاعتم ال ةنرتقم تاوصالاو فورحلاو هتاذل مزال وه لاق نم مهنم : نيتقرف هب اع

 « لبق نم هادان نكي و هلك نيح مالسلا هيلع یم وم یدان هنأو « ماش یم ءاش ام ملکستم هن] اولاق مركأو

 ءورقم رودصلا ىف ظوفحم فحاصلا ف بوتکم « قوا ريغ هللا مالك نآرقلا نأ ةيرعشالا لوق هياع رقتسا ىذلاو

 اوتوأ نيذلا رودص ىف تانيب تابآ وه لب ال ىلاعت لاقو « 4 هللا مالك عمل یتح هر جاف إل ىلاعت هللا لاق « ةئم لالا

 نأ ةيهارك « ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب اراق ال, دال ن مدع اک رع نا نع ۳ قفتملا ثيدحلا ىفو لا _

 لاقو « هللا مالک نيتفدلا نيب ىذلا نأ ىلع فاسلا عمجأو « فحصلا ىف ام لب رودصلا ىف ام دار لا سيلو « ودعلا هلاني
 : كلذ ىلع ةلادلا ظافل لا ىهو ةءارقلا هب داري و قلطيو « ةميدقلا ةفصلا وهو ءورقلا هب دارب و قلطي نآ رقاا : موضعب

 تاذلاب مكاَملا ىسفنلا مالكلا مدارف, تاوصالاو فورحلا نع هزنم هنإ » مهطوق امأو «فالتخالا عقو كلذ بيسو

 ىف نيتفشلا و ناسلاک تاردأ تاكرح تناك ناف فورحلا امأو « ةعدقلا ةدوجواا تافصلا نم وهف ةسدقملا

 كلذ تبثأ نم م ابو « لاح ىلاعت هللا تاذب ضارعالاو ماسجالا مايقو . ماسجأ ىف ةباتك تناك نإو « ضارعأ
 مبامو « ةي اسلا هتمرتلا ای فورحلا مدق ءاعدا ىلإ مهضعب كلذ + اف  هنم رفيو كلذ ىأي وهو نآرقلا قلخم لوقب نأ

۱ 

 نآ داقتعاب اوفتك أو ۳ ضر ۱ نع ففاسلا یھت شک ةلأسملا هذه ف سبللا ةدش نمو « هتاذب كلذ مایق مزتلا نم
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 هل نولعجتو ) هلوق . ناعتسلا هاو لاوق الا لس وهو ًاًميش كلذ ىلع اوديزب و « |قولخم ريغ هللا مالک نآرقلا

 دما و ) هلوق ۰ طاغ رهو « نيملاعلا بر كلذ ادادنأ هل اولعجت الف 0 خسنلا شعب ف عقود (نملاعلا بر كلذ ادادنأ

 قاس ( نيرك اشلا نم نکو ديعاف هللا لب - هلوق ىلا كاع نطحبل تک رشآ نبل كلبق نم نيذلا لو بلا یحرآ

 یحوآ دقلو : ىنعملاو ؛ ميدقتلا هب داري یذلا زجولا مالكلا 7 اذه یرطلا لاق « 5 نيتيألا ةع رک ةياور ىف

 ىنعمو « كلذ نم كيلا ىحوأ ام لثم كلبق نم نيذلا ىلا ىحوأو « ني رساخلا نم - هلوق ىلا - تاكرشأ نأل كيلا

 ىف هنم رذع كرشلا نأو « هللاب كرشأ نم ىلع ديعولا ديدشت انه ضرغلاو « ىهتنا كلمع باوث نلطبيل : نطيحيل

 نوعدب ال نيذلاو ) هلوق « كرشأ اذإ هباوث لطبيو كرشلا نم ملس اذإ هيلع باثي المع ناسنالل نأو اهلك عئارشلا

 ةروس ريسفت ىف مدقن اک بابلا ف عوفرلا ثيدحلا قرط ضب ىف عقو ام ىلإ اهدارياب راشأ ( رخآ اإ هللا عم

 نيذلاو اإل رلي هلا لوسر لوقل اقيدصت ةيالا هذه تلزنو « كراج ةليلع ىنازت نأ و هلرق دعب هيفف « ناقرفلا - ٠

 A نيتبألا ىف روكذملا لعج لا ريسفت ىلا اهب راشأ فنصملا ناکو ةيآلا < رخآ الإ هللاعم نوعدي ل

 نآرقلا قاخي نيائاقلا نم كس نم ىلع دحأ در دقو «داقتعالا یعع امإو ةدابعلا یعع امإو ءادنلا ینعع ام) ءاعدلا

 هلو وحن هضقانف قولخم لوءجلا نال قولخم نآرقلا نأ ىف ةجح ىه لاو < اييرع انآرق هاناعج انإ ) + ىلاعت هلوقب

 مبلع ال ىلاعت هلوقب هيلع در دحأ نأ ةيمهجلا ىلع درلا ىف متاح ىأ نإ ركذو € ادادنأ هلل ۳ 0

 اویذک ا حون مرقو  یلاعت هلوقب یسوطا لس نب دمع جاجتحا هلثمو « مهقلفت ىنعملا سیاف لوک أم فصعك

 هلوقب ه هيلع جتحا هنأ هيوهار نب قعإ نعو ؟ مهةرغأ نأ دعب مهقلخآ لاق  ةيآ سانل مانلمجو مانقرغأ لسرلا

 .نعو  نیضع نآرقلا اولمج  لاعت هلوقب هيلع جتحا هنأ 0 مسن 7 نجلا هاك رش اسر ) لات

 صن € ايبرع انآرق هانلعج انإ ) ىلاعت هلوق نإ هل لاق نيح یسیراا رشبل هت رظانم ىف لا يع نب زیزملا دبع

 ذيب لوسرلا ءاعد اولعمت ال  لاعت هلوقبو  الیفک مكيلع هللا متاعج دقو yd هلو هضقانف قولخم هنأ ىف

 ظفل لعج بغارلا لاق . ةددعتم ناعا برعلا دل یو نآرقلا ىف ءاج ۷ نآ كلذ لصاح و اس ie ءاعدك

 هلوقك « دجوأ :.ىناثلاو « لوقي ديز لعج : وحن « راص : لوألا , هجوأ ةسحخ ىلع فرصتو | ماك لاعفألا ىف ماع

 € نينب عجاوزآ نم مل لعجو ل ىلاعت هلوقک ءىش نم ءىش جارخ] : ثلاثلاو < رونلاو تابلظلا لعجو إل ىلاعت

 ءیشااب محلا : سماخلاو 4 اشارف ضرالا ° ١ لعج ) ىلاعت هلوةك ةصو هخم ةلاح ىلع ءىث زييدت : عبار او

 ىلاعت هلوق الطاب ناك ام لاثمو ( نیا را نه هولعاجو كيلا هودار انإ إل ىلاعت هلوق ات هنم ناك ام لاثف ءىثلا ىلع

 ىلاعت هلوقب لثمو فصولا وهو : اسداس موضعي تدثأو « ین ( ابيصن ماعنالاو ترا نم أرذ 0 اواعجو )

 لاقو ) هلو . ىلاعت هللا دنع لعلاو داقتعالاو ءادنلاو ءاعدلا ىنعمب ىتأت اهنأ مدقتو < اليفك کیلع هللا عج دقو )

 ىلاعت هلوق ىف ةمركع نع برح نب كامس نع صوحالا ىنأ نع یرسلا نب دانه نع ىربطلا هلصو ا ةمركم

 : نولوةيف ؟ ضرالاو تاوهسلا قلخ نمو مقل نم م ۹ هل لاق ( نوکرش» مو الإ هللاب مرثكأ نمؤي امو و

 مركأ نمو امور) ةيآلا هذه ىف ة ةمركع نع ثلا لضفلا ن ديزي قيرط نمو « هريغ نودبعي مو مهناعإ كلذف هللا

 اولئس اذاف < هلل نا وقبل ضرالاو تاومسلا قاخ نم مهتلأس س نالو إل هللا لوق وه لاق ( نوک رشم مو الإ هللب

 هون دهاجب نعو ءاطع نع ةحيحص ديفاسأبو هب Sg ادلو AS ريذب هوذصو هتفص نعو هللا نع



 006 ۷۵۲۱ الور. ثيدحلا

 قلخ نمو تاومساا قلخ نم مل ليق اذإ {elk نم : لاق سابع نبأ نع رييج نب ديعس قيرط نم نسح داسإو

 ىيمشكلا ةياور ىف ( دابعلا لاعفأ قلخ ىف ركذ امو ) هلوق ۰ نوكرشم هب مو هللا اولاق لابجلا قلخ نمو ضرالا

 « ةانثم ةدايزب « مهباستكاو » ةياور ىفو « لاعفآ ىلع افطع رجلاب ( ماسك أو ) هلوق ۰ دك لوالاو « لامعأ م
 : هلوقل ) هلوق 7 نولمعت امو کقنخ هاو ) ىلاعت هلوق حرش ىف هب مالالا قأيو بسکسلا ىف لوةلا مدقت دقو
 « ىلاعت هلل اقولخم نوکیف ءیش بسكلاو « ءىث لک قلخ هلوق مودع ةلالدلا هجو ( اريدقت هردقف ءىش لک نلخو

 حین ی نب | نع ءاترو نع ىابرفلا هلصو ( باذعلاو ةلاسرلاب ىنعي قحلاب الإ دکشاللا ل زت ام دماج لافو ) هلوق
 دنسااب اضيأ ىبايرفلا ريسفت ىف وه ( لسراا نم نيدؤملا نيغلبملا : مهقدص نع نيقداصلا لاسبل ) هلوت « دهاح نع

 میم هب ممتباجأ امع مهلسرأ نم لأسأ امك نيروكذملا ءایبنالا نم قاثیلا تذخأ هانعم : ىربطلا لاق « روكذملا .

 ءاج ىذلاو ) هلوق ۰ روكذملا دنسلاب ىنايرفلا هجرخأ دهاجب لوق نم ًاضيأ وه (اندنع نوظفاحل هل انا ) هلوق
 قيرط نم ىربطلا هلصو ( هيف امم تلمع ىنقيطعأ ینلا اذه ةمايقلا موي لوقي نمؤملا : هب قدصو « نآر آلا : قدصلاب
 نولوتب « ةمايقلا موي هب نرئيحي نآرقلا لهأ مه هب قدصو قدصلاب ءاج ىذلا : لاق دهاجم نع رمتعلا نب روصنم
 هب قدصو قدصلاب هاج ىذلا سابع نبا نع ةحاط یآ ن ىلع قيرط نمو « هيف ام الع انومتيطعأ ىذلا اذه

 قدم ىذلاو ملي دم قدصلاب ءاج ىذلا : بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ نيل قيرط نمو « هللا الإ هلإ الب كي هلا لوسر
 هب قدص ىذلاو نآرتلاب ءاچ كي هللا لوسر قدصلاب ءاج ىذلا حيت : دنس هدف قب رط نمو« ركب وآ هب

 ءاج ىذلاب داراا نأ ىلءآلا ىريطلا لاق « كَ دمت وه هب قدصو قدصلاب ءاج ىذلا یدساا قيرط نمو « نونمؤا ا

  بفع درو كلذ نأ هديؤيو نونمؤملا هب قدصملار هب ءاج امو هلاوسرب ناميإلاو هللا دیحوت ىلإ اعد نم لك قدسلاب
 باب ىف هحرش مدقتف دوعسم نبا ثيدح امأو « ةيآلا ( هءاج ذإ قدصلاب بذكو هللا ىلع بذك نم لظأ نف إل هلوق
 نأ ىلإ ةراشإلا انه دارااو « لئاو ىبأ ىلع فالتخالا نم هدنس ىف ام تركذو « دودحلا باتك و نم ءانزلا مثإ

 . امارح هداةتعا نوكيف ديدشلا ديعولا هيق درو دقو « ادن هلل لعج نك نوكي هسفن لعف قلخم هنأ معز ند

 [دولج الو مراصبأ الو كعمس كسياع دهشب نأ نورتتست مك امو إل : ىلاعت ہلا لوق یاب - ١

 ۱ ) نولمعت ام ًاريثك عيال نا نأ متن نکلو

 ۰ 0 مع 2 ۱2 0
Y۱را ىحكر هللا کې نع رە« ىلأ نع دهام نع روصخم افت دح نايفس انثدح ةئديق ا أ 4 ی |  

 7 هد رم و 1
 مس رک هم یهو نایشرف وا 4 ىش رف و نايف تیبا دنع متجا لاق هنع

3~ 2 
 51 0 ا
 اف < سم ولق هقف ةليلق « مهموأطب

 ۶ میس ا ۽ 2 ۶ س ۶ 8 01 را ۰

 ر EE SO لإ عيش رك وعن اه عمي ںآا ںور م ها ناو یا نأ س و ا ن هی الا لاق راه مس هللا نأ نو را هدحا

 # ۰ هر یر ید ےس ۱ 75 ۰4 2# 32 ص ۰ ۰

 ت کیاع مشی نأ نورتتست منك امو 0 : ىلا هت للا لزاف « انيفخأ اذإ ممسإ هناف ان رج اذإ عمسإ ناك نإ

 کدولج الو ,oa الو
 ال 4

 , ا نإ عسل د هيفو « تيبلا دنع عمتجا هدوعسم نبأ وهو « هللا دبع» ثيدح هيف ركذ املك ةبالا

 ؛زابلا حق م ٩۳ ج ۱۳ -- م



 ديحوتلا باتک - ۷ ۱ 1۹1
 ضرغ لاطب نا لاق « تادف ریست ىف هحرش مدقت دقو نورت متنک امو 2 ىلاعت هللأ لزئأف < انيفخأ نأ حمس

 هللا ناکو إل هلوق ىف ديحوتلا لئاوأ ىف مدقت دقو . كلذ ريرقت ىف لاطأو هلل عمسلا تابثإ بابلا اذه ىف ىراخبلا
 نم ثيدحلا اذهو  ءاش ىتم ملكتي هللا نأ هيلا بهذ ام تابثإ بابلا اذه ىف هضرغ نإ لوقأ ىذلاو ( اريصب اعيمس
 ةمئاق ةفص مالكلا نأ ىلإ بهذ نم هنع لصفني اذهو ضرألا ىف عقي ىذلا ببسلا ىلع ةبألا دعب ةيالا لازن] ةلثمأ
 لزن : هعفر سابع نا ثيدح ىف درو اك ايندلا ءایسلا نم وأ ظوفحا حوللا نم عئاقولا بسحب لازنإلا نأ هتاذب
 قأيسو هدنسم ىف دحأ هاور امومت ضرالا ىلإ لزنأ مث ةزعلا تيب ىف عضو ايندلا ءامسلا ىلإ ةدحاو ةعفد نآر لا
 نال دسافلا سايقلا لاطي] و حيحصلا سايقلا تابثا ثيدحلا اذه ىو: لاطب نبا لاق « هيلي ىذلا بایلا ىف اذهل ديزم
 نيذلا هقلخ عامسأب ىلاعت هللا مس هبش هنال ادساف اسایق ساق ء انيفخأ نإ عمسي الو انرهج نإ عمسي » لاق ىذلا
 هسايق ىف باصأ « انيفخأ نإ عمسب هتاف انربج نإ عمي ناك نإ : لاق ىذلاو « رسلا نوعمسإ الو ربجلا نوعمسي
 ةقيقح دقتعي مل باصأ ىذلا اذه نال هقفلا ةلقب عيا فصو امنإو مهتاثاع نع هبهزنو « هقلخب هللا هبشي مل ثيح

 ةفصلا ىلع عفرلاب عقو « مهبولق هقف ةليلق مهن وطب محش رک و مبصر ىف هلرقو ««نآكك نإ , هلوقي كش لب لاق ام

 ىلإ هلا فاضملا نم ىرسي ثينأتلاو « بولقلاو نوطبلا ىلإ امهتفاضإل هقفلاو محشلا ثنأو ء بصنلا زوو
 موهي هقفو مودحش) مج ليوأتب كنأ وا 34 فاضملا

 ( ثدع ۶ مهمر نم کد » نم مه : امو « ناش ى وه مود "لک: ىلاعت هللا لوق سا CY 3 رم

 ۶ ۶ 12 صاع 5 7 4 لب 3 5
 سيل 0 : ىلاعت هلوقل ١ « نيقولخلا 7 ثدح هی ال هي دح نأو 4 أرمأ كالد لعب شرح هللا لول : ىلات هلوقو

 « ءاشيام هرمآ نم ثدح لجو زع هللا نإ : ةي ىنلا نع دوعسم نبا لقو 4 ريصبلا عیمسلا وهو "ی هلثكر 03 2 9 19 6 ۶

 ةالصلا ىناوماكتال نأ ویلا ام "ناو

 سابع نبا نع هم ركسع 0 ا E 9 ۳ 18 هللا ذيع ن 7 شر ۷5۳۲

 للاب ادمع بتکلا ب باتک کدو مهبتک نع باذکلا لهآ نولأست فیک : لاقا هيدا ىضر و 4 ۲

 ل 1 اح هنوقرقت

 نب لا دبع نأ هلل دبع نب هلل دف نران انربخأ نالا وبآ شرم - ۳

 هنالك مين ىلع لالا کباتکو ءیش نع باتكلا + زها E O كما ولاة

 e نا بح نماولدب دق باتكلا 5 ۳ 1 EE اح لاب ر ارخألا 0

 الف مپتلتسم نع ما < 7 اجام < اهنيال وآ الی نغ ا رتشیل هللا دنع نم وه : اولاق ل وبتكذ

 le لاو E مم الجر انيأر ٠١ هلو

 هلوق « ريسفتا ىف نجرلا ةروس ىف اهريسفت ىف ء e ق وه موي لك: ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 نیقریلخا ثدح هبشبال هثدح ناو ارمأ كلذ كعب يدع )لك زا میر نم رکذ نم مہتاب امو )



 1۰۷ ۷۵۲۳۱۷۵۲۲ ثيدحلا

 ىلاعت هللا مالک فصو نيب قرفلا یراخبلا ضرغ : لاطب نبا لاق ( ريصبلا عیمسلا وهو ءیث هلك سيل ىلاعت هلوقل

 ضعب لوق اذهو «ةيألا ىلع اداتعا ثدحلاب هفصو زاجأو قلم اب هفصو لاحأف « ثدحم هنأب هفصو نيبو قولخم هنأب

 ليلدلا مايقل ىلاعت همالك سفن وه سيل ثادحألاب ةيالا ىف فوصوملا ركذلا نآل أطخوهو رهاظلا لهأو ةلزتعملا

 هنأب ىلاعت هتاذب ماقلا همالك فصو رحب مل اذاف دحاو ینعم ىلع ةفدارتم ظافلأ اقولخعو اعرتخمو اشنمر اثدح نأ ىلع
 ىلاعت هللا نال لوسرلا وه ثدح هنأب ةيالا ىف فوصولا ركذلاف كلذك ناك اذإو  ثدع هنأب هفصو رحب مل قول

 لتزويد لوسر نم مهتاب ام : ینعلا نوکیف € الوسر ارک ذ کیلا هللا ل زنأ دق ا ىلاعت هلوق ىف هاس دق

 ردقمو هلعاف وه ذإ هللا هفاضأو اركذ هایسف ىصاعملا نم هريذحتو مايإ لوسرلا ظءو انه ركذلاب دارا نوكي نأ

 لوزن نال « ميدقلا ركذلا ىلإ ال نابتالا ىلإ تادحالا عجرم نأ ةيالا هذه ىف : مضر لاقو « هباستكا ىلع هلوسر
 اذاف لهاجلا همای الام ملعب ماعلا نأ اک نيح دعب انيح ثدحي هلوزن ناكف ءىث دعب ائيش ناک رب هللا لوسر ىلع نأرفلا

 ىلإ برقأ ریخالا لاتحالاو : تاق . لعلا نيع ثادحا للعتلا دنع هثادحا نكي ملو معلا هدنع ثدح لهاجلا هلع

 ةيسنلاب ثدحلا انه هدا مو ةقواذت دابعلا لاعفأ نأ تا.ث] ىلع هدنع مجازا هذه ىنبم نأ لبق تمدق ال یراخیبلا دارم

 :ىلوآلاف « ةيفاضإو ةيدوجوو ةيماس ىلاعت هللا تافص ىنامركلا لاقو « هعبت نمو رينملا نبا مزج كلذبو « لازنإلل
 الو هللا تاذ ىف ريغت امودح نم مرأي الو ةثداح ىهو «قزرلاو قلخلا : ةئلاثلاو ةعدقلا ىه : ةيناثلاو « تا زتتلا ىه

 « ةيلمفلا تاغصلا عيمج اذكو ثداح تارودقلاو تامولعملاب ةردقلا قاعتو ملعلا قلعت نأ اک « ةيدوجولا هتافص ىف ۱

 ميدق نارقلا وهو رود ذااف ةع دق ةردفلا سفنو ثداح ةردقلا قاعتو مدق لزنلاو ثداح لارتالاف كلذ ررقت اداف

 ذإ هيلا بسن ام یضرب الو كلذ دصقب ال یراخبلا نال رظن هيفف بالا نع لاطب نبا هلقنام امأو « ثداح رکذلاو

 ثدع ظنل لمح هدارم نوكي نأ لمتعو لبق رباملا نیا لاقو « افرع الو القن الو القع ال ثداحو قولخم نب قرف ال

 الجر نأ ىزارلا هللا دبع نب ماشه قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو « هب ثدحتم ىأ ثدي ركذ ىنعف ثددحلا ىلع

 مهاربا نب دحأ نعو «دابعلا ىلإ دع انیلا ثدح ماشم هل لاقف « ةيألا هذهب قوخم نآرقلا نأ همعزا جتحا ةيموجلا نم

 ىلا دنع تدع هنأ دارا اعاو لاق « هللا دنع ال قاخلا دنع ىدحم لاق دامح نب عن قيرط نمر « هو قرودلا

 لزي مل هنال ثدحم سيل هللا مالك : رخأ عضوم ىف لاتو املاع لزي للف هناحبس هللا امأو « هلع ال ناك نأ دعب هيلع
 ىتح نوساکتیال اوناك قالا نآل هقلخ هللا هبش دف كلذ معز نف هسفنل امالك ثدحأ ىح لكتب ال ناک هنأ ال الکتم

 نم دنع هثادحا وأ هتاذ ىف امإ كلذو نك ۱ نأ دم دجوأ ام ثدحلا : بغارلا لانو « هب اوماکف امالک مف ثدحأ

 دعب ثدحي هللا لعل ) ىلاعت هلوق ىف هريغ لاقو « الام وأ ناك الاعف ثنح هدبع برقام لکسا لاقيو « هدنع لصح

 ةبالا ریظن ورق « هنوءلعي نكي ملام مهدنع ثدحي ىنعملا € اركذ مهل ثدحي وأ نوقتي مولعل و هلوق فو ( ارمأ كلذ

 هیوهار نبا ىنعي لظنحلا مهاربا نب قحا تلأس : ىنامركلا برح ىلا هدنسپ قورافلا ىف یورما لقن دقو « لوالا

 فاس وه اذبف ضرالا ىلإ ثدع ةزعلا بر نم ميدق : لاق 3 ثدح ممر نم ركذ نم ميريام 2 ىلاعت هلوق نع

 نأ باوجلاو قواخلا وه ثدحلاو : اولاق « ةيآلا هذب. نآرقلا قلخ لاق نم جتحا نيتلا نبا لاقو . كلذ ىف ىراخبلا
 هنمو « ةظعلا نم ركذلاو ي ركذلا لهأ ولأ ءاف اذ هنمو « للعلا ىنعمب ركذلا هوجو ىلع فرصتي نارقلا ىف ركذلا ظفل
 ¢ فرشلا یم ركذلاو 4 هللا ركذ ىلا ا وعساق 02 هيمو ؛ ةالصلا ی رک ذلار 4 رک ذلا ید نآرقاو ص و



 ديحوتلا باتك - و 1۹۸

 هجوالا هذه ىلا فرصتي ركذلا ناك اذاف لاق ( كرکذ كل انعفرو ۶ ۰ + كموقلو كل رکذل هنإو ل هنمو

 نحو © امدع ناك الإ میر نم رکذ نم مہتاب ام آل لقي مل هنالو ىلوأ اهادحإ ىلع هلح ناك ةثدع ابلك یهو

 رک ذلا ىدوادلا لاقو « ديكو لل ةدئاز نمو مهدنع ثدح ليقو اذلق اک ثدع وهام ركذلا نم نوك نأ ركشال

 نیا لاق « هتافص عيمجي یلاعتو هناحبس لزي مو « ىلاعت هتافص نم وهو اندنع ثدحع وهو نآرقلا وه بالا هذه ىف

 ميدق وهو هتافص میمج لزي مل ناک اذا هناف هيلع دري هلالدتساو « مظع  ىدوادلا نم ىأ - هنم اذهو :نيتلا

 وهو ءهعبت نمو یخلبلا لوقي اک قولخلا ريغ دا نأ ديري نأ الا الزي مل وهو ةلدح هتفص نوکت فيكف

 همظعتسا امو « ىهتنا ثدحم هنأ تبثأف نيقولخلا ثدح هبشي ال هثد ح ناو : لاق ثیح یراخبلا مالك رهاظ

 یذلا ميدقلا مالكلا وه نآرقلا نأ ىدوادلا دارم نأ ربظب ىذلاف الاو « هليخت ام بس وه ىدوادلا مالك نم

 ىلا ةبسنلاب و نيفاك-لا ىلا هلازتا ىلا ةيسالاب ثدسحلا قلط, امنو ثدحم ريغ رهو ىلاعت هللا تافص نم وه

 ىسفن ىف ىنأشلو ه ةشئاع لوق حرش ىف اذه وحن ىدوادلا داعأ دقو « كلذ وو مرغ مارق و هل مهتءارق

 فالخ اهتءارب لزنأ نیح ةشاع ةءاربب ماکت هللا نأ هيف : ىدوادلا لاق لس رمأب ىف هللا کتی نأ نم رقحأ نك
 هللا نوكي نأ هنم مرلي هنآل مظع ىدوادلا نم اذه اضيأ نيتلا نبا لاقف < ماكتب م هنأ سانلا ضمس لوت

 ثدحا وه لازنالا نأ لزنأي دارلا امناو « كلذ نع هللا امت تداولا هيف لحتف ثداح مالكي اماكتم یلاعت

 وب لاق دابعلا داعفآ قلخ باتک ق لاق دقو « یراخبلا دارم اذهو « ىنا نالا لزت ميدقلا مالکسلا نأ سيل

 هلوق تايآ ثالن نم اسأب دشآ هب اوجتحا امف سيلو تایآب ةيميجلا ءالؤه جتحا : مالس نب مساقلا یی « ديبع

 ركذ نم مهتاب ام و« هتنلکو هللا لوسر میرم نب ىسيع حيسملا امنا اب و أ اريدقت هردقف ءیش لك قلخو )

 تاق ناو قاخ هنأ متررقأ دقف هللا ةبلک حيسملا نا لق ناو مترغك ءىثال نآرقلا نا تلق نا اوت ٣ ثدحم مهبر نم

 اذا ءىثل انلوق امنا  یرخآ ةيإ ىف لاق دقف «ءىث لک قلخو إب هلوق امأ دمبع وبأ لاق « نآرقلا متددر تدحع سل

 « ءىث لک قاخو لاق یذلا ءىثلا لوآ نم وه هقلخ لوأو هلو هقلخ نأ سخاف 4 نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ

 ةماكلا وه هنأ ال هتماكب هقلخ هللا نأ دارااف حيسملا امأو « هقلخ لبق همالك نأ ىلع لدف ل هقاخ هنأ رخآ دقو

 ۳ اهاقلأ رب هلوقل

 نآرقلاو یراخبلا لاق « معي ملام هيلع امل هباحأو ب ۶ ىنلإ دنع نآرقلا ثدح امناف ةثلاثلا ةبالا 7 لاق مث

 بارت نم هقلخ مدآ لثك هللا دنع یسیع لثم نا ۷ ىلاعت هلوق هيلع لديو هاقلأ لقي مو میر

 كروس 3 یک تیک كيعس نب هللا كيبع La زر : لاو نأ لا كلذ لع مالكلا قا ہم مث ۰ قولخم رع هللأ مالك

 میاسکأو مهتاوصأو ماكر ىراخبلا لاق « ةف واخم دابعلا لاعفأ نا نولوي انباعحأ عم أ تلزام لوقي ناطقلا ىنعي

 هللا مالک وب بولقا ف ىعوم لا ب فرا رو سلا فاصلا ف تملا نیلا ولما نارقلا اماف « هو واد مه ان و

 دادلاف ىراخلا لاق « ابقاخ ىف كاشي نه ةيع والا اماف هب وهار ین ٠ مهار 1 نب یا » قو : لاق ناخ سيئ

 نود ءىش لك نال قلخ وهو كلف نم كطخو قلاخلا وه هتاذ ىف هتاف هللا بتكت تنأو ؛ قاخ 9و قرولاو

 هلوق . حرحص تب ف ست وهو ( هتعنصو عناص 3 عصي هلا نأ : هءفر 4 لح ثر لح قاس مه هءدصل وه هلآ

 فرط اذه( تاللا ىف اوملكتال نا ثدحأ اع نأو ءاشب ام هرمأ نم تدح هللا نأ 9 ىلا نع دوعسم نا لاقو)

 5 نع دوجنلا ٤ ن مصاع قب رط نم نايس نبأ هدححوعص و قاسذلاو دجأو هل ظفالاو دواد نأ هج ا تا دح لم
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 ملف هيلع تلف ىلصي وهو لس هللا لوسر ىلع تمدقف « انتجاحب رمأنو ةالصلا ىف مسن انك : لاق هللا دبع نع لئاو

 ثدحأ دق هللا ناو ءاشيام هرمأ نم ثدحي هللا نا : لاق هتالع ىضق املف تدح امو مدقام ىنذخأف مالسلا ىلع درب
 ةمقلع ةياور نم نيحيحصلا ىف ةصقلا هذه لصأو « ثدحأ امم ناو » یاسنلا ةياور ىثو « ةالصلا ىف اوملكتال نأ

 هحرش مدقتو « ةشبحلا ةرجم ىفو ةالصلا رخاوأ ىف یضم دقو « الغشل ةالصلا ىف نا و ايف لاق نكل دوعسم نبا نع

 باتکلا لهآ نولأست فيك ) هلوق ٠ نیبج و نم افوقوم سابع نا ثيدح رک ذ مث « بابلا دوصقم هيف سول و ةالصلا ىف

 نولأست فيك نيملسملا رشعم ابو هنع ةمتع نبا رهو هللا ديع نب هللا ديبع ةياورو هنع ةمركع ةياور هذه ( مهبتك نع

 هللا ديبع ةياورو ةمركع ةياور هذه ( هللاب ادبع بتكلا برق هللا باتک د دعو ) هلوق هوم نایک ها

 یرج دقو ىلاعتو هناحبس هللا نم ارابخآو کیلا الوزن اهبرفأ ىأ هللاب رابخالا ثدحأ کیلع هللا لزنآ ىذلا مكباتكو و

 « برقأ ١ ظفلب سابع نا رثأ دروأ هناف هريغ رخآ اظفا هدار 1 هدب ىذلا ظفالا ىلا ةراشإلا ىف هتداع ىلع ىراخبلا

 رايحالا بعک مالك نم فصولا اذه ريظن ءاج دقو انه هدارع یت اأ وهو, ثدحأ و ظفاب رخالا عضوملا ىف هدنءعوهو

 بمک لاق لاق یم نب ثيغم نع ةلدهب نب مصاب نع نسح دنسب متاح ىلأ نبأ جرخاف ىلاعتو هناحبس هللا ىلا اب وسم

 : ةأرونلا ىف لاق ىلاعت هلا نأو : بمک نع ىرخأ ةياور ىف داز « نحرلاب ادع بتكللا ثدحأ هناف نآرقلاب مكيلع

 اذه ( بدي ملاضحم هنوءرقت) هلوق . افلغ ابونقو امس اناذأو ايمع انيعأ اهب حتفأ ةثيدح ةاروت كيلع لزنم ىف] ىسومأي

 تازو « هربغ هطلاخت مل ىأ « ةدحوملا نوکسو ةمجعملا نيشلا حتفو هلوأ مضب « بشي ملو هلوقو ةمركع ثيدح رخآ

 لبوذ ١ هلوق ىلإ ريشي ءخلا | وریغو هللا بتك نم اولدب دق باتکسل له نأ هللا دج دقو » هتياور ىف هللا ديبع

 هب اوووشرل ١ لمتسلا ةاور 0 : 4 اورتشيل و هلوقو # نوبسكي - ىلا  مهيديأب باتكلا نوبتكي نيذلل

 دانساک 9 ىلا ءىجما دانسإ « للعلا نم ؟ءاجو هلوقو « مكيلا » ىلمتسملا ةياور ىف « يلع ل زنأ ىذلا نع » هلوقو

 نع مكنولأسيال : لوقي هنأكو و ۳ 0 را دک ات هيف ( کلاسی مهنع الجر ائيأر ام هللاو الف ) هلوق « هيلا ىهلا

 فرحم مياتك نأ متلع دقو منو فيكف « هيف في رحت ال بانک نأب میماع عم ءىث
۱ 3 . 5 2 

 ۰ ا ۰ N i رد 85 9
 یحولا هيلع لل مد نح ام ینلا لعد و 1۹ تا اس 4 كرع ال یلاعت هل لوق سا 2 5

 . هاتفس ىل تکرحو ی رک ذ ادا یدبع عم انا + ىلاعت هلل لاو تم ىنلا نع ةريره وب" لو 4 ی 4 رم ممه و 2 0 1 9 ج مناص 46 0 اجد

۳ 

 0 وع 7 ١ 9 یا ۶ 0 نبأ و ه کت

 نا نع رايح نب هه رع 4سد اع E 9 یس وم هنأ وع وبا امد بدل معمم ن ا ع بس ۷ 6

 0 ل ۱ را ۳ ااا 3 لا 159 ارگ عال | هر تار دن دات هل ق ف 73
 دل ر اتار و ی Ez ل ی 2 ناق اا فف او و ی 53 وق ق سام

 + نعت 5 86 دا رب
 أ 0 ۱ نناؤذص

 سابع كس ناک اک نما اا كيعس بام هم 2 ¥ رو هللأ یلوسز ي هل و ے یا ف اھو

 ۱ 3 ۳ ر

 ۳ ١  2و هل: ؟ ي كأ اس شر یار رخ و و هو ها  jAi 0 5 ۳ e 4ی  1 KE 4لاق هنآرف 8
 ی عمه ۳ 5 كر ردو عمه انيلع هل هر لعش كاا هن ترک د : نحو رک هللا بم و و رک اا رح

 ۶ 1-9 iz 1 ی هم 2م
 رشف قاف لاق ها رهن نأ أن أنيلع ۶ نإ 2 تصل أَو هل مسا كتاف 0 ماف ۵ 2 "دزد هورمت 1 كردص

 + ع س لا4 ع E از ملم ف
 ها رقآ اك هع ینلا دا و ,لیرمج قلطنأ داف ر مس | مالسلا هيلع هيل 0 رج مارا ادا هلل نا

 هيلع لزا ني ج مل ىنلا لمفو ) هلوق ٠ ةيالا رخآ لا ىنعي ( كناسا هب كرحت ال : ىل اوت 05 )هلوق
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 هأرق كللا بهذ اذاف عمتسي راص تلزن الف هظفحت لجأ نم ةدش جلاعي ناك هنأب بابلا ثيدح ىف هنيب دق ( ىحولا

 ینہ ہشکلا ةياور ىف ( یل رکذ اذإ ىدبع عم انأ : لجو رع هللا لاق یب ىنلا نع ةريره وبأ لاقو ) هلو « هعمس اک

 ینارطلاو داساا لاعفأ قاخ ىف یراخبلاو دحأ هجرخآ ثبدح نم فرط اذه ( هاتفش ی تکرح و ) « فرگذام م

 تالممع ساحسلا تذب ةعرك نع رجالا ىبأ نب هللا ديبع نب ليعامسا نع راج نب دز نب نہ رلا دبع ةياور نم

 مأ ىنعي هذه تدب ىف نحو ةريره وبأ انثدح و دال ةياور ىفو « قركذ 0 ظفاب هركذف ةريره ىأ نع

 نب ليعا“ا نع قشمدلا ديزي نب ةعيبر قيرط نم لئالدلا ىف قببلا هجرخأو « رم « رل هللا لوسر عم هنأ  ءادردلا

 ءاد ردلا أ بحاوص نم تناكو ساحسملا تب ةمب رک تعمسق تاسادع فلات u درام أ ىلع تاخد لاق هللا ديبع

 ظفلب هركذف ءلوقت لَم مساقلا ابأ تعم ءادردلا مأ ىلإ ريشت هذه تيب ىف وهو هنع هللا ىضر ةريره ابأ تعم تلاق

 ءادردلا مأ نع هللا ديبع نب لیعاسا نع ىعازوألا ةياور نم ك لاو هجام نباو اضيأ دحآ هجرخآ و « یترکذ ام ,

 حجرو « ةريره ىبأ نع ةيرك نع لیعاعا نع ىعازوألا ةياور نم هحبح ىف نابح نبا هاورو « ةريره ىلأ نع

 مأ نعو ةعرك نع ليعامس] دنع نوكي نآ لمتعو « ديزي نب ةعسرو راج نب ديزب نب نحرلا دبع قب رط ظافحلا

 نا لاق « قيفوتلا ابو هباتك نم رخآ عضوم ىف ابلصإ لو ىراخبلا ابقلع ىلا ثيداحاللا نم اذهو اعم ءادردلا "

 «ديعلا لح ثيح هتاذب هعم هنأ ال ةءالكلاو ظفحلاب هعم انأ ىأ « یل هركذ نامژ ىدبع عم انأ ثيدحلا ىعم : لاطب

 ىا كلذ ةلاحتسال ىلاعت هتاذب كرحتت هناسل و هبتفش نأ ال ىمساب تك رحت ىأ ۾ هاتفش ىل تک رحت ه هلوق ىنعهو :

 هذبف ىنعب لما ةيعم یف + < متنک اأ عم وهو : لاعت هلوق ىف امأو < ةمحرلا ةيعم انه ةيعملا ىنام رکلا لاقو « اصخلم

 ىلا ناك 1( 7 هب كرمال 0 ۳ هل و ىف سابع نا ثيدح ركذ مث مل ةب ا لا ةبعلا نم صخآ

 هلوقب دارلا فران «ةءارقلا هب دارو ا نآرقلا نأ ىلع ةلدالا حض وأ نم وهو ثيدحلا « ةدش ليزنتلا نم مامی

 نأ بابلا اذه ىف هضرغ : لاطب نبا لاق « ىحولا ءدب ىف هحرش مدقت دقو « نآرقلا سفنال ةءا لا نتیالا ىف انآرق

 لعفلا ةفاضإ هما و عیتاف هات أرق اذا ذ 0 هلوقو 3 هيلع رجوي هل لمع نآرقلا ةءارقب نيتفشلاو ناسألا كب رحت
1 

 لکا نایب هيفف 5 دج وه هلي ىنلا ىلع ىلاعت همالكل ءىراقلا ناف فلش هرمأب نم هل لعافلاو ىلاعت هللا ىلإ

 نأ ربظ ىذلاو ٠ ینا كلذ وغو لوزنلاو ءىجلا نم هلعف هب قيلب ال اع ىلاعت هللا لإ بسذب لعف لك نم لكشأ ام

 نال ةكرح نأ ن ۳ ةعدق ءىرأقلا ةءارق نأ معز نم ىلع درلا « قلعلاو لوصوملا نيثيدحلا نیذپ ىراخبلا دارم

 « هلعف نم ةثداح هللا ركاذ ناسا ةكرح نأ اک 2 هللا مالک هناف ءورقملا یالخم ءىراقلا لعف نم نآرةلاب ءىراقلا

 اذه دعب ا ا مجارتلاب راشأ كلذ ىلاو ميدق ىلاعتو هنا هللا وهو روكذملاو

 نا ميال ۳ تاب يباع ی اوريعا وأ لوق اور و : ىلاعت هللا لوق ا | ”-- 1 ۱

 نو را : نوت هوا جت ع ؛ ریما فيطللا وهو اخ

 یر سابع نا نع » ريبج نب ديعس نع رم وبا ا ربخا بشه نع 0 نب ورع قط بس ۵

elناکف کم فدع لك نا رست فاو : لاق 4 اهب تفاخت الو كتالصب رم اوز ل هلوق ىف  

1 
 هیدن ! يا لاف « 4 ءاح نمو هيأ ن نارقلا ۳3 نور را هس اذإف آر ا ۹ وص مفر هب هباحأ 5 ادا ۱
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 الق كباد اه تففاخن الو ¢ نآرقلا اسا نر عیسیف كتءارقب ی 6 كتالصب رم الو:

 « اليبس كلذ نيب غتباو «

 تلاق ام هلا ىضر ةشئاع نع » هينا نع ماشه نع هما ما یا ایت "لیعامسا نب دیبع اشو - ۲

 « ءاعشلا ی # ام تفاخن الو كتالصب رپ الو { ال هذه تاز

 ىبأ نع » ةءاس یی نع بابش نبا انربخآ رج نبا انربخآ ماع وبأ انثدح قاحسا اش 700

 « هب ربجم ه هريغ دازو نآرقلاب تی ن ماتم سيا هِي هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 وهز قلخ نم معي الأ رودصلا تاذب ماع هنإ د اوربجا وأ مك-ارق اورسأو ۳ ىلاعت هللا لوق باب ( هلوق

 هللا مالک نآرقلاف نآر قلاب ناك ناف هريغب وأ نآرقلاب نوكي نأ نم معأ لوقلا نأ ىلإ ةيآلا هذبب راشأ ( ريبخلا فيطللا

 ىلاعت هلوق ليلدب « قوام وهف ه ریعب ناك نإو 2 كلذ عطاقلا ليلدلا مايقل قولخم سلف هتاذ تافص نم وهو

 ةفص هلل معلا تايثإ ب رام اذ هدارم : لاطب نیا لاق 4 رردصلا تاذب ملع هن] 3 هل وق دعب 4 قلخ نم ملعي الأ 3

 نهج نمو لرقلا رس نم e ءا ءا وس ال ىرخأ ةيآ ٤ هل و هنو دقو 3 رسلاو لو نم روجلاب هيلع ءاوتسال ةيتاذ

 الأ ۳ كلذ بقع لاق 4 رودصلا تاذب ماع هنإ ۳ هلوقل ىلاعت هلل لمفلاو لوقلا نم ديعلا باستكا ناو 4 4هب

 حجار « قلخ نم د هلوق ليق نإف 0 مف كلذل قلاخ هنأو 4 اوربج امو هورسا مب ملاع هنأ ىلع لدف 4 قاخ نم ملعب

 اللد هقاخ لعج هن اذ هما هنأو روج و ديعلا أ امي هيلعي هم حدقلا حج جرح مالكلا اذه نإ هل لىق یا املا لا

 ۱ لح نوكملو 4 ¢ نيروكذملا نیم الاب هح دع میل مو طرق لا ق م هلوق 02 نیعتش مو قب lle ai وک لع

 : بجوف ىلاعت هللا قلخ لاوقالا نأ ىلع ةبآلا تلد دقو: لعفلاو و لولا نيب ذأ قرفي لو 5 رخآلا ىلع اليلد

 ظ 3 سل و معلا تايثإ ةحجرتلا / درم هنأ حد اعلا نظ : ربما نا لاقو 2 ىلاعتو هن احس هل اقاخ لاعفالا نوک

 نآرقلاب نفت مل نم انم سيل : ثيدح نيبو معلا نيب ةيسانم ال هنال ةمجرتلا هيلع تلمتشا ام دصاقلا تعطاقتل الا و

 فصتت قلا ةوالت نأ ىلا ةمجرآلاب راشآف ظفللا ةلئسم هتنع ببس تناك ىلا ةتكنلا ىلإ ةراشالا یراخبلا دصق امنإو

 دالا لاعفأ قلخ باتك ىف یراخبلا لاق دقو كلذ ىلع مالعلا قاسو « ةقولخم نوکست نآ مزاتسپ و ربجلاو رسلاب

 مهتلساأو مهميلعتو مهتساردو مهتءارقو قلا تاوصأ نأ رل ىنلا نیبف كلذ ىلع ةلاد ثيداحأ ةدع ركذ نأ دعب

 رصقاو یخو او عشخأو ضغأو ضفخأو ىلعأو نو لتراو فا لحأو نيزأو نشأ اضع ةقاتخم

 ةدايزو ةمجعم نيشب ابضعب قو ةلمهم نيسلاو ءاراا ديدشتب ( نوراست نوتفاخت ) هلوق . ضعب نم نلأو دمأو

 كتالصي ره الو ل یلاعت هل وق لوزن یف سابع نبأ تب دح رکذ ما 2 ارس مهن اف يف ن یعجاش 4 لس ریعا واو

 ف تلزت اهنأ ةشئاع تن دوو كتا رقد ىأ كتالصد ره الو مقام 2 5 هللأ لاق ہرا و ٍ# ا تفاخت الو

 روك 6 هربغ دازو 3 نآرقلاب نتي مل نم أدم سيل ۳ هرب ره یآ تو لح و « ناس ريس ھت 0 0 مدقت دقو ¢ ءاعدلا

 عمتت الو لاعت هللا لوق باب قو 3 نآرقلا لئاضف 0 يعم دقو بابش نا اد 2 ج نا قب رط نم هدروأ هب

 « نآرقلاب ىننتي ىنل نذآ ام ءیشل ها نذآ غ4 ظفاب بارش نبا نع ليقع قيرط نم 4 هل نذأ نا الإ هدنع ةعافشلا



 ديحوتلا باتک - ۷ لا

 .یثل هللا نذأ ام و ظفلب ةبلس ىبأ نع یمیتلا مهاربا نب دم قیرط نم ابرق ىنأيسو « هب رمي هل بحاص لاو
 ىف ملا بحاصلا وهو بابلا ثیدح ىف مهيملا ریغل نأ , هنم دافتسيف هب ربي نآرقلاب توصلا نسح ىنل نذأ ام
 هاور مهضعبو « هللا نذأ ام و ظفلب هاور مهضعب نأ الإ دحاو ثيدحلاو « ىميتلا مهاربا نب دمحم وه, ليقع » ةياور
 ىنايجلا ىلع وأ لوألا حجرو رصن نب عاجلا لاقو « روصنم نبأ وه هيف هخيش « قحا , و « انم سيل و ظفلب
 نم ثيدح لوأ ىف كلذ برقأو ةطساو الب هنع رثكأ دق ىراخبلا خویش نم وهو ليبنلا وه « مصاع ۳
 ديحوتلا باتک

 لوقی لجرو « راهئاواثاو لیلا ءانآ هب موقي وهف نآرقلا هلل هانا لجر تب یبلا لوق سیساپ - ۵
 قلخ هتایآ نمو ) لاقو « هلمف وه باتکلاب هّایق نآ هللا نیبف « لعفی اك تلمف اذه E تيارا
  نوحافت کامل ری اولمفاو )ل : ه رک لج لاقو کن و تسلا نالتخاو ضرألاو تاوایسلا

 لوسر لاق : لاق ةريرخ ییا نع » لاص ىلأ نع شعالا نع "ریرج انثدح هی اشو - ۸
 تيتوأ ول : لوقي وف راهثلا ءانآو لیلا ءانآ هولتی وپف نآرقلا هللا هنآ "لجر : نيتنثا ىف الإ "دساح ال لر وللا
 و اهم تارا ر 15 ىف هةفنی ویف الام لا هازآ لجرو « لمفي اك تلعف اذ ه ىتوأ ام لثم

 ) ام لثس هيف تاع 5

Vo ۱لاق ۳9 ىنلا نع » هيبأ نع ماج نع ”ىرهزلا لاق نایفس اد ملل دبع نب لع اش —  : 

 هقفني وهف الام هلا هانآ لجرو « راهنلا ءانآو لیلا ءانآ هولتب وهف ثآرقلا هللا هانآ ”لجر : نیا ىف الإ دسح ال
 ه.دح حیف نم وهو ريدا 1 ۳ ذی هما 1 رارم "نایفس نم تعم « « راهلا نا ںیلا ار

 رال ىنلا لوق باب ) هلوق

 : ىنامركلا لاق ( لعفي اک تلعف اذه قرأ ام لثم تدتوأ ول لوقب لجرو ) هلوق . ةيناثلا ءمان" وو فذح « راهلاو د
 طقف دسالا لاح لاملا بحاص نمو طقف دوسحلا لاح نآرقلا بحاص نم ركذ ذا ةمورخم ةمجرلا دروأ اذك
 نيبف ) هلوق اما ىذ لا كرتو ادوسع و ادساح نآرقلا لماح لاح رك ذ ىلع رصتقا هنال كلذ ىف سبل ال نکلو

 ىنميمشك لا ةياور ىف ( راسهللا ءانآو ليلا ءانآ هب موقي ووف نآرقلا هللا هات آ ل

 تاومساا قاخ هتابآ نمو ) هلو ۰ « هلعف وه باتکلا هتءارق نأ , ینیمشکلا ةياور ىف ( هلعف وه باتکیلاپ همایق نأ
 فالتخا اهنم دارملاف ىلوآلا ةيألا امأ ( نوحلفت مكلعل ريخلا اولعفاو : لاقر « مناولأو متنسلأ فالتخاو ض رالاو
 رک ذلاو نآرقلا ةءارق لوانتی ريخلا لعف مومعف ةينأثلا ةیالا امأو «ةءارقلا لخدتف هلك مالكلا ليست األ تسل
 لجر : نيتنثا ىف الإ دساحت ال ةريره ىبأ ثيدح ركذ مث « .ىراقلا لعف ةءارقلا نأ ىلع لدف « كلذ ريغو ءاعدلاو
 هللا هانآ لجر نيتذثا ىف الإ دسحال : رع نب هللا دبع وهو « هيبأ » نع ملاس ثيدحو « هولتي وبف نآرقلا هللا 73
 ىلع » مالک وه «ارارع نایفس نم تعمس و هلوقو « نآرقلا لئاضف ىف نما حرش یضم دقو ؛ هب موي وهف نآرقلا



o۰۴ ۷۵۳۲-۰۷۵۲۹ ثددیلا 
 ص ج يب ل ا

 ةئيع نيا وه نايفس 0 ام حس لاق 4 همم قا نع لعب أ نع ییعاس مالا 4 اف تلق ) هني لح مسي نم وهو (

 لعق ة 6 را نآ لع هلق ىذلا بالا تداحآ تاد ريدملا نا ل 6 هډ ماس نع ى رهزلا اد لاق
 یمسل | آو ءىر ۳

 دقو قالطالا ی فاساا ةع اخ عادتبالا نم ار ارفو ما الا نم ارذح اهالطإ ال اداقتعا نجلا وه اذهر 2 أدت

 دابلا لاعفأ نإ تاق امو « بذك دقف قواخم نآرقلاب ىظفل تاق نأ ىع لفن نم : لات هنأ یراخلا نع تبث

 ابلبق ىلا ف هلا ر 5 ةحرأا ةذه ف حاصفإلا براق دوو : لاق 2 ةقراخم

 تغاب اه لعفت مل نإو كبر نم كيلإ ل زن ام غاب OI لوق سپس - 5

 ا : : لاقو « ےل ماسلا انيلعو « غالب ۱ 2۳ د نا لوسر لعو. 0 لحو رع ملل نم : : یرهز لإ لقو £ هتالاس سر

 لس ”ىنلا نع 26 نيح كلا ل 0 بع ؟”لاقو « یر تالاسر <: 1 ملات لافو 1 و الاسر اوفابآ دق نآ

 و .iz نأ ىتريسف .اولمعا و ءیرما ل ۳3 نسح | اذإ ام تااقو 2 هوسرو iz ۳ یّرسو

 e ةلالدو "نایب : ا یده « نارقا اذه: تالا الذ « رمعم لاقو « ناقل كنتم الو "نونمللو

 7 ¢ نآرقلا مالعأ هن یس : تایآ كلت« 52 ال ۳ هيف بير ال « هلل 0 | ده : نا 2 i لام

 ١ م
 5 3 ¥ . هللاا ت چ

 لاقو « موت ىلإ انا هلاخ 2 ینلا تور : نارا ب یعب م س 6 کالا ىف اذإ ىح

 » 9 لش الكم هللا لوسر ةلاسر ابا یون

3 

 ان دح "ناماس نب رمتعلل انادح 5 1 رفچ نب هل ديم انتزع "بوقعب نب ا م بس ۰
۳ ۶ 

 ةربغاا لاق 4 هات 91 رمح ن 1 ب 28 ريب نب دایزو ار و یا ۳ كيع ن ”ركب ان دح نقلا نا رلیبع نب 5

 )¢ 11 ىلإ راص | ده لعق نم هنأ اتو اسر نع هلع 00 ا ا «
 رار 2م تعول .

۰ 

 ةشاع نع « قورسم ن ”ىعشلا نع ليعامسإ نع ”نايفس ان دح فس وب دک رع تچ ۱

 4 1 ۶ ی رخ 3

 نع ةبعش انتدح ىدقعلا رماع وبأ ان دح دم لاقو « ایش تک ل اد نأ كئّدح نم تااقاهع هللا ی

 الف ىحولا نمایش نک ' ینلا اا نأ كثي نم تلاق هشناع نع قورسم نع 2 نع دلاخ ىبأ نب لیعام)

 ۳۹ لعفت ۸ ناو قبر نم الا لز e لوسرا اهم اب مل لوقي لات“ ا نإ « ا
 1 « 4 هتالاسر " تعاب

 : لاق ليبح رش نب ورع نع لئاو ىبأ نع شعألا نع ریرج انثدح ديعس نب هيت اشو -- ۲

 « كذاخ وهو ادن دل وعدت نآ : لاق ؟ نامت هلا دنع یک أ بن فا ئآ : هلا لوسر اي لجر لاق « هللا دبع لاق

 2 ل ااف كراج ةلباس ا نأ : لق؟ أ م ا ۱ دلو لتقت نأ مث : لاق 504 لاق

 اد نمو « نونزي او قلاب الإ لا مرح یا "سفنلا نواتقب الو رخآ الإ لل عم نوءديال نبذلاو ۶ اهقيدصن

 ةيألا 4 باذعلا هل فعاضي « اًمأثأ قلي كلذ

 ىرابلا حف ٩۳ ج ةه سم سا يلا كلا



. ۱ 

 . . دیحوتلا باتک - ۷ ۵۰

 ۱ ا اذك ( هتالاسر تذاب اف لعفت ۸ نإو كبر نم كيلا لزنأ ام غاب لوسرلا اهيأ اي لجو رع هللا لوق باب ) هلوق

 ' ثيدحكو بف همزال ءازجلا نم دارملا نکسل « غلبت ۸: لعفت ملنإ » ىنعم نآل ءازجلاو طرشلا داحتا هرهاظو عیمجلل

 .6 غاب دارلا ليقف ء مالا اذه. دارطا ىف فاتخاو « هيلا رجاه ام ىلإ هترجف اهيصي ايند لا هترجم تناك نمو »

 ,. سائلا نم كمصعب هللا ناف دحأ نم شخت الو ارهاظ هغلب دارلا ليقو « اهريغو ةشئاع تمهفام ىلع وهو « لزنأ

 لاعت هلوق ف مومعلا روبظل شكألا لوق لوألا نكل ءازجلاو طرشلا دحتيال اذه ىلعو لوألا نم صخأ ناثلاو .

 راکال هبسنو نيتلا نبا ریخالا حجرو « ملعأ هاو هيلا لزتأ ام لك خيلبت هيلع بجيف بوجولل مالاو ( 4 لزنأ ام

 | نم الو نآرقلا نم ءىش ىف دري مل هنال قولخم ريغ نآرقلا نأ ىلع ةيآلا هذب- لبنح نب دمحأ جتحا دقو « ةغللا لمأ

 - اقح دمجلا لوقيام ناك ول : لاق هنأ ىرصبلا نسحلا نع ركذ مث « قواخم هنأ ىلع لدب ام الو -- هنأ تداحالا

 ةصق ىف عقو اذه ( ملسنلا انياعو غالبا عقلي هللا لوسر ىلعو ةلاسرلا هللا نم ىرهزلا لاقو ) هلو ٠ ب ىنلا هنلبل

 لوق ركب انأ اب ىرهزلا لج ر لاق : لاق نايس اثثدح : ىدينلا لاق « بطلا هقيرط نمو رداوتلا ف 3 را
 اذمو « ملستلاانیلعو غالبلا هلوسر ىلعو للعلا هللا نم : یرهزلا لاف انعم ام بويجلا قش نم انم سيل ملي ىنلا

 لسم نب ديلولا نع محد نع ايندلا یآ نبا ركذو « بدالا باتك , ىف مصاع ىبأ نبا هجرخأ یعازوالا وه لجرلا

 مكفلبأ لاقو « مهبر تالاسر اوغلبأ دق نأ ملعيل ىلاعت هللا لاق ) هلوق « هركذف « ىرهزلل تلق » لاق ىعازوآلا نع
 . «قةيألا € غلب لوسرلا اهيأ اي إل ىلاعت هلوق قاس نأ دعب دابعلا لاعفأ قلخ باتك ىف ىراخبلا لاق ( بر تالاسر

 اقلاسرلا هفيلبت ىمسف : لاق « تغلب اف لعفت مل نإ و : لاقف ةلاسرلا غیلبت لعف فصو مث هيلا ل زن ام غيلبت ركذف : لاق

 1 دقف غلب اذاف : ىنعي « ةلاسرلا غیلبت نم هب رمأ ام لعفي مل لوسرلا نإ لوقي نأ ًادحأ نكمي الو المف هكرتو

 ىمشجلا كلام نب فوع صوحألا ىنأ ثيدح ركذو « هلسف وهو غيلبتلا وه هيلا لزنأ ام هتوالتو هب رمأ ام

 E سانلا نأ تيأرو اعرذ ام تقضف یر نم ةلاسر ین : لاق اهف ءةو ةصقلا رکذف لس یہ لا تيتأ لاق هيبأ

 * ةصق ىف بدنج نب ةرمس ثيدحو 1 لاو نابح نبا هحمصو نتسلا ىف هلصأو « كب نلعفيل ا :امفتل : ىل ليقف

 نع ترصق لأ نولعت متنک ن | هاب كر رک ذأف لوسر رشب انآ امنإ هتطخ ىف رق مع ىنلا لاقف د هيفو < فوسكلا

 ىف هلصأو ؛ كيلع ىذلا تيضقو كبر تالاسر تغلب كنأ دهن اولاقف اول وقف ىنعي « بر تالاسر نم ءىث غيلبت

 نم كيلا لزنأ ام خلب ف ىلاعت هلوق ًاضيأ روكذملا باتكلا ىف لاقو « 0 الاو نابح ناو ةميزخ نبا هحمصو نئسلا

 ةالصلاف  ةالصلا ةلج نم نآرقلا ةءارقو هللا ةع اط اهتلمحي ةالصلاو « ةالصلا اوميفأ كلذكو « هب رمأ اع وه «كبر

 ةباتكلاو ظفحلاو ةءارقلاف ةنسل الا ىلع ءورقم رودصلا ىف ظوفحم فحاصملا ىف بوتكم وهو « نأرق ام رمالاو ةعاط

 كؤاعدف هوعدت و هظنحم و هللا بتكت كنأ هيلع ليادلا نمو « قولخع سيل بوتكملاو ظوفحاو ءورقااو ةقواخم

 ىريسف متي ىنلا نع فلخت نيح كلام نب بمك لاقو ) هلوق ۰ قا الا وه هتاو قولخم كلعفو كتباتكو كظفحو
 ىلاعت هللا لاق هرخآ ىفو ليوطلا هثيدح ىف 31 ريسفت ىف ادنسم اذ مدقت دق ( نونم ژااو هلوسرو مکل هللأ

 (هلوسرو اعلا ىريسو ۶ رابخأ نم هللا | بن دق مکل نمؤننل اورذتعتال لق مهيلا متعجر اذإ مکیلا نورذتعی 7
 لب هل کز نأ دحال ىغبذي الو « ملستلاو دایقنالاو ضیوفتلا ةرج نم ةجرل هتبسانمو یفامر کلا لاق ۳ 5

 هلوق ۰ هلبق ىذلا ق دم مدقت اك المع كلذ ةيمست ىراخللا دارمو : تلق . ىلاعتو هناحبس هللا لا ضوفمن»



 ۵۰۵ ۷۵۳۳۰۱۷۱۵۳۰ ثتيدحلا

 كنفغتس الو نونمژلاو هلرسرو كع هللا ىريسف اولحعا لقف ءیرما لمع نسح كيجعأ اذإ ةشئاع تلاقو )
 نب ةيواعم نع نایفس نع ةلصلاو ربلا بانک ىف رثآلا اذه جرخأ كرابلا نب هللا دبع نأ یاطلفم معز : تاق ( دحأ
 دابعلا لاعفأ قلخ باتك ىف ىراخبلا اهركذ ةصق ىف اذه عقو انو « كلذ ىف مو دقو ةشأاع نع ةورع نع قحا
 تنك ىنأ تددو « نائع نأش نم ناک ینلا تركذو : تلاق ةشئاع نع » ةورع نع بابش نبا نع ليقع ةياور نم
 « تلتقل هلتق تبيحأ ول هللاو ىح هلثم ىنم كبتنا الإ طق رمأ ناثع رم كيتب نأ تببحأ ام هللاوف ايسذم ايسن
 رفنلا محن ىح مالي هللا لوس بامصأ لامعأ نم ترقنحا ام هلاوف ملت نيذلا دعب دحأ كن رغبال ىدع نب هللا ديبع أي

 تربدت الف اهلثم ىلصيال ةالص اولصو اهلثم نسعال ةءارق اوءرقر هلثم نسحي ال الوق اولاقف نابع ىف اونعط نیذلا
 ملمع هللا ىريسف اولععا لقف ءىرما لوق نسح كيجعأ اذاف تب هللا لور باحصأ نرب راقیام هللاو مم اذإ عینصاا

 ىنرخأ ىرهزلا نع ديزي نب سنوي ةياور نم متاح ىنأ نبا هجرخأو «دحأ كنفختسي الو نونمولاو هلوسرو
 ركذف نامثع ىلع اونعط نيذلا ءارقلا من نيح مقلم هللا لوسر باحصأ لابعأ ترقتحا : لوقت تناك ةشئاع نأ ةورع
 « خلا اولمعا لقف مهنم ءىرما لمع نسح كبجعأ اذاف قم هللا لوسر باحصأ لمع نوبراقيام هتلاوف » هيفو هوح
 مث لع عم اوناكح م ۰ اباعف نع رذتعا ءايشأ هيلع اوركنأو نامثع ىلع اوماق نيذلا نيروكذملا ءارقلاب دارلاو
 لمعلاب دارملا نأ ىلع ةصقلا قايس لدو « نتفلا بانک » ىف ةلصفم ممرابخأ تمدقت دقو « ىلع ىلع كلذ دعب اوجرخ
 ءانخلاب « دحأ كنفختسب الو هرخآ ىف اهوقو « المع كلذ لك تمسف امهريغو ةالصلاو ةءارقلا نم هيلا تراذآ ام
 دحآ حدع تفت ال : هانعم ىدوادلا نع نيتلا نبا لاق « ديكأتلل ةليقثلا نونلاو ةحوتفلا ءافلاو ةروسكسلا ةمجماا
 دنع افقاو هتيأر نأ الإ ريخلا هب نظتف هلمعب دحأ كنرغيال ینعلا نأ هريغ هلاق ام باوصلاو , كسفن بساحو
 هللا مكح م كلذ : هلوقك ةلالدو ناس : نيقتملا ىده : نآرقلا اذه « باتكلا كلذ رمعه لاق ١ هلوق ٠ . ةعب رشلا دودح

 نیرج و كلفلا ىف منك اذإ ىتح هلثمو نآرقلا مالعأ هذه ىنعي « هللا تايأ كلت« كش ال : هيف بیر ال هللا كح اذه

 موو نآرقلا زاجم باتك ىف هركذ هنع لوقنلا اذهو ةديبع وبأ یوفللا ىن لا نبا وه اذه« رمح« (مکب ینا « مب
 ىف كلذ جرخأ قازرلا دبع نأ معزف كلذب ىاطاذم رتغا دقو « قازرلا دبع خيش دشار نب رمعم هنإ لاق ف
 اذه هانعم « باتكلا كلذ » ةديبع ىلأ ظفاو قازرلا دبع ريسف# خسف نم ءىش ىف كلذ سيلو « رمعم نع هريس#ت
 نيظفللا دحآ لاعتسا لاقو ةلاقملا هذه بلعث ركنأ دقو « بئاخلا ةيطاخمب دهامشلا برعلا بطاخت دقو لاق « نآرقلا
 الا : یاسکلا لاقو < مكيلع هب نوحتفتسي اوناک ىذلا كلذ وه نآرقلا اذه دارملا امتإ و « ىنعملا باقي رخآلا عضوم
 وهو لجرلل كلوقك وه ءارفلا لاقو « دم اب كلذ ليق ضرالا ىف لوسرلاو باتكلاو ءامسلا نم ةلاسرلاو لوقلا ناك
 ءهب تحمس ىذلا كلذ ىنعملا امئإو باش سيلو بئاغلا ةلزنم ظفللا ف و مف ۰ قا هللاو كلذو : كثدحي
 نيئانخم نيريمضإ رخ نأ زاج الف ةبيط جرب مهب نيرجو كلفلا ىف متنك اذإ ىتح ىلاعت هلوقب ةديبع أ ديقتساو
 ديعبلا ريمضي بيرقلا ريض نع رخت نأ زوج كلذكف ةدحاو ةصق ىف بئاغلا نع ةبيغلا ريو رضاحلل بطاخما ريم
 بطوخ نم لك نا انه اذه ىف ةمكحلا ليقو « تاغتلالا یناعاا باحصأ هيمسي برعلا مالک ف رورشم عینص وهو
 رابخالا ىلا لدع م عيمجلا الوأ باطخلا عقو لقالا الإ | بکر نأ ةداملا ىف ناك ال نكل كلفلا بک رب نأ زوج
 . ؛ نیقتلل ناب ىأ : نیقتملل ىده , هيف كشال : هيف بير ال اضيأ لاو  بوکرلا ee أش نم نيذلا شفا ن
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 تابآ هذه : تابآ كلت ىرخأ ةروس ریسفت ىف لاقو « غیلبتلا نم عون ةيادما نأ ةمج نم مدقت ال ةيألا هذه ةبسانمو

 لوق امأو هيلع هيبذتلا سنوي ةروس ریسفت ىف مدقت دق اذهو مالعالا : تابالا ؛ ىرخأ ةروس ريسن# ىف لاقر

 زاج بيرقال ديعبل وهام لامعتسا غاس الف ء اذه عضوم كلذ لامعتسا ريظن هنأ هدارمف « تنك اذا یتح هلثمو ,

 ةثلثااو ملا مطب ممضعب هطبضو « ةثلاملا نوک و ميلا رسكب « هلم » ظفلو « رضاحلل بئاذلل وهام لايعتسا

 زاجم نمو : لاق هناف  روکذلا هباتك ةمدقم ىف هلاق ةديبع ىلأ باتک ىف دوجوملا وه لوژلاو < ديعب وهو ماللاو

 < م نيرجو كلفلا ىف متنك اذا ىتح ال ىلاعت هلوق « بئاذلا ةبطاخم ىلا لوح مث دهاشلا ةبطاخم هتبطاخم تءاجام

 لاقو موق ىلا امارح هلاخ مقلب ىنلا عب سنآ لاقو) هلوق : لوألا ثيدحلا , ثيداحأ ةعبرأ هيف ركذ مث مكب ىأ

 قيرط نم دابجلا ىف فلؤملا هلصو ثيدح نم فرط اذه ( مهثدحي لجل لس هللا لوسر ةلاسر غلبأ ىتح ینونمزتآ

 نيمبس ىف رماع ینہ ىلا ماس ىنب نم اماوقأ لي ىنلا ثعب : لاق سنا نع ةحلط ىنأ نب هللا ديبع نب قحا نع مايه

 مدقتف « یه ابیرق مک الاو زا هنا لوسر نع مهغلبأ ىتح ینونمآ ناف مکمدقنآ ىلاخ مه لاق اومدق اف ابکار

 ؛هرکذف ماس مأ وخأ مارح قاطناف سنأ نع یزانلا ىف هظفلو ةصقلا ركذف « لب ینلا نع مهثدحي وه انییف هونمأف

 منم لجر ىلا اوموأو مهثدحي لع لب هللا لوسر ةلاسر غابآ ىنونمؤتأ لاقف مكباحصأ ميتآ ىفولتق ناو , هيفو

 دعب هريدقت فذح قایسلا ىفو « انه قلعلا ظفللا ىلا برةأ یزاذلا ىف هقايسو « ثيدحلا « هفلخ نم هنعطف هانأف

 ( ىنقثلا هللا دسيبع نب ديعس انثدح ) هلوق : ىناثلا ثيدحلا . ىنونمؤتأ لاقف نيكرشملا قأف مكباحصأ متيتأ هلوت

 ىلع وبأ لاق ةدحولا نوكسو نيعلا حتفب « هتلا دبع نب ديعس ديز ىبأ نع « ىبباقلا ةياور ىف عقوو « رثكألا اذك

 نب هللا ديبع نب ديعس وه لاقو ريذصتلاب « هللا ديبع د هحاصأ هنأ الإ ليصالا دمم ىبأ ةخسن ىف ناك اذكو ىنايجلا

 . هنع ىوارلا ریبج ني دايز دلاو وه « ديبج » و ةليقث ةيناتحتو ةلمهمب ( ةيح نب ديبج نع ) هو ٠ ةيح نب ريبج

 ردقلا اذه (ةنجلا ىلإ راص انم لتق نم هنأ ابر ةلاسر نع تلي انيبن ان ربخأ ) هلوق ٠ ةبعش نبا وه (ةريغملا لاق) هلوق

 نب رمتعملا طبض ىف فالتخالا نايبو « ةيزجلا باتك» ىف هدهاوشو هلوطب یضم دقو « ثيدحلا نم عوفرلا وه

 نع نایفس انثدح فسوب نب دم انثدح ) هلوق : ثلاثلا ثيدحلا . هتداع) نع ىنغأ ام هدنس ىف روکذل) ناملس

 رماع وبأ انثدح دم لاقو « ایش مك هلي ادم نأ كدح نم : تلاق ةشئاع نع قورسم نع ىعششلا نع ليعاعا

 جرختسلا ىف معن وبأ هب مزج اک ىبايرفلا وهف ءفسوي نب دم امآ (دلاخ ىلأ نب لیعاسا ةيعش نع انثدح ىدقعلا

 « دمع , امأو « ةيناثلا ةياورلا ف روکذلا دلاخ ىلأ نبا وبف « ليعامسا , امأو «ىروثلا وهف « نايف , امأو

 نوكيف ىلوآلا ةياورلا ىف روكذملا ينايرفلا فسوي نب دم وه نوكي نأ لمتحيف ةيناثلا ةياورلا لوأ روكح ذملا

 جرختسملا ىفلاقف معن وبأ امأو « ىزملا مینص ىضتقم رهو اقلعم نوكيف هريغ نوكي نأ لمتصو « الوصرم

 ةذيصب عقو اذا هتداع نآل دمع ىل لاق وأ دمج انثدح هدنع عقو نوكي نأ هاضتقمو « رماع ىلأ نع دمت نع هاور »

 دقو « ورم نب كلا دبع وه « یدقعاا رماع وبأ هو « ةحيرص ةغيص ىنعي ةياور الب هج رخأ لوي نأ ةدرج لاق

 هللانأ كثدح نم ه دازو ىراخبلا هقاسام لثم ىدقعلا رماع نأ نع تباث نب دحآ قيرط نم لیعاعالا هجرخآ

 ىلاعت هللا لوق باب ىف ادرفم ردقلا اذه مدقت دقو « راصب لا هک ردتال لو هللا نإ , هقدصت الف هقلخ نم دحأ هآر

 نم ه دازو دنسلا اذ ب فسوپ نب دم نع اذه < ديحوتلا باتك » ىف € ادحأ هبيغ يلع ربظي الف بيغلا ماع ) .

E 



 ثيذحلا ۷٤۰۹٩ 0۰¥

 ةيؤرلا ةصق ىلع مالكلا مدقت دقو < كلذك ةبعش نع ردنغ نع دحأ هجرخأو ثيدحلا « بيغلا معي هنأ كثدح

 یضم دقو مالسلا هيلع لیربج نم ذخألا فرط نافرط هيلا ةبسنلاب هلف رم لوسرلا ىلع لزنأ ام لكو كانه بيغلاو

 ثيدح : عبارلا ثيدحلا . انه دوصقملا وهو غيلبتلاب ىمسملا وهو ةمالل ءادآلا فرطو « قباسلا بابلا ىف

 ىف دازو 4 ادادنأ هلل اولعجت الف ر ىلاعت هلوق باب ىف ابرق مدقت « نذل تالا ىأ هو دوعسم نا وه ء هللا ديع و

 ىلع غیلبلا نأ ةمجرتلل هتيسانمو ةبالا رخآ لا 4 رخآ اهلإ هلا عم نوعدیال نيذلاو ا اهقيدصت هللا لزناف انه هرخآ

 غلبي نأ : اسیناثو « نآرقلا وهو هتوالتب دبعتب اج صاخ وهو هنيعب هغلبي نأ لصالا وهو : امهدحأ « نيعون

 قيرطب هتقفاوم ىلع لدي ام امإو هصنب امإ هطبنتسا امف هتقفاوم هيلع لزنيف هلازن] مدقتام لوصأ نم طبنتسيام

 سفنلا لتق نم قح ىفو « صنلل ةقباطم یهو كرشأ نم قح ىف دیدشلا ديعولا ىلع تامتشا اهتاف ةبالا هذبك ىلوآلا

 لتق نم احبق دشأ دلولا لتق نكل امظع ناك ناو قح ريغب لتفلا نآل « ىلوآلا قيرطب ثيدحلل ةقياطم ىهو قح ريغب

 نارا نوکس نأ لهتصو ؛ انولا قلطم نم احق مظعأ راجلا ةليلح انزلا ناف ةانرلا ىف لوقلا اذكو « داوب سیل نم

 نم لک نوكي نأ لمت<و « كلذ دعب الا یاحماا اپعمسب 1 نكل هب ريخأ امب 9 هرابخ] ىلع اقباس ةي لا هذه

 راصتقالا عم دحاو قايس ىف ةنالثلا عومجم ةيآلا هذه تستخا نکلو اقباس هيف مثإلا مظعت لزن ةثالثلا رومالا

 « لع هللاو ادج ةرهاظ ةجرآلل ثيدحلا ةقباطق اذه ىلعف . الع راصتقالا ىف ةقفاوملا قيدصتلاب دارلا نوكيف الع

 رهوج و مسج ىلإ ءايشالا مسقت ىف نيملكتملا ةقيرط داسف ىلع هثبد هام أو بابلا تايآي ىناعمسلا نب رفظألا وأ لدتساو

 اواعجو « هسفنب موقب الام : آل لا همتا رقألا ند عمتج) ام مسجلا : اولاق ء« ضرع

 یدوب امو میسدح ىلع اودمتعاو « قالا لبق لقعلاو دسجلا لبق حورلا قلخ ىف رابخالا اءهدرو « ضارعالا نم حورلا

 سالا نم اهرئاظنو تابالا هذه قاس م « هودر هفلاخ امو هولبق هقفاو اف صوصالا هيلع نوضرمب مث مرظن هيلا

 هدءاوقو هلوصأ نيدلا رومأ نم ائيش كرب ملف هب سآ ام لص وه لب ديحوتلا هغيلبتب سآ ام ناكو لاق « غيأبتلاب

 نم ذحأ نع الو هنع دجوب الو ؛ ضرعلاو رهرجلا نم هب اوكسمت اب لالدتسالا الإ عدو مل مث هغلب الإ هعئارشو

 ثدحم قيرطب ميليبس ريغ اوكلسو مههذم فالخ اوبهذ مهتأ كلذب فرعف « هقوف اف دحاو فرح كلذ نم هباحأ

 حدقلاو نعطلاب فاسلا ىلع دوعلا هكواس نم مزليو « منع هللا ىضر هباصأ الو مل هللا لوسر هيلع نكي مل عرتخ

 ةريثك تفاهتلا ةعب رس اهناف مهتالاقمب تارتکالاو مبمالكب لاذتشالا نم رذحلاف قرطلا هابتشاو ةفرعملا ةلق ىلا مهتيسنو

 4 لكي لكف « هبراقب وأ هنزاوي امالك هياع ميموص دجتو الإ مهنم ةقرفل هعمست مالك نم امو « ضقانتلا

 وركذ امب سانلا انمزلآو هولاق ام ىلع انيرج اذإ انأ مهتقيرط نم مزلي ام حيبق نم كبو ضراعم ضع ضعبو

 م ۷ أ همیفام قيرطلا اذه میلع ضرع ولو درجنا عابتالا الإ نوفرعبال منال اعيمج ماوعلا ريفكست كلذ نم مزل

 شضءلاو نیدلا دئاقع ىف مآ هيلع اودجو ام مازتلا مثديحوت باغ اع)و « رظن بحاص منم ریس نأ نع الضف

 مارف كوكشلاو هبشلا نع ةرهاط ةميلس بولقب راكذألا ةهزالمو تادابعلا فئاظو ىلع ةظاوااو ذجا ونلاب اهلع

 مو ءالؤه رفك اذاف ةمالسلا هذه مش یوطو نيقيلا اذه مه أنف . ابر ابرإ اوعطق ولو هودقتعا ۲۶ نوديعال

 ناعتسملا هللاو نيدلا رانم مدهو مالسإلا طاب ىطالإ اذه اف ةمآلا روپجو مظعاا داوسلا

 ةاروتلا لهأ ىطعأ . تا ىنلا لوقو « 4 اهولناف ةاروتلاب اوتأف لك ) یلاعت هللا لوق بساب - ۷



 ديحوتلا باتک - ۷ ۵ ۰ ۸

 سوم سرب سس سس سس سس سس ی

 بت ۰ طی زر رخ 1 ۳ ۰ ۱ ۱ 7 10

 : نيدر أ لاقو ¢ هر امد نارقلا متيطعأو « هب | ولمعف لسیحالا لیمال زها صعأو « ام | ولمعق هاروتلا

 2 مونا ۳ ۳ ۳ 0 7 ۳1 ا اےک

 : هس ال « نارقلل ةءارقلا نسح : ةَوالّعلا نسح ۰ أرقي : لقي لاقي هلع قح هب نولمعي : هتوالت قح هنواتب

 مل مث ةاروتلا اوله نيذلا لثم :  ىلاعت هلوفا ”نقوملا الإ هقح لمع الو « نآرتلاب نمآ نم الإ عفو ةمعط دجال

 یکو ؛نيلاظلا موتلا ىدويال و« ہللا تایآب اوبذك نيذلا موقلا لدم ساب «ًارافسأ لمع راجلا لّدكاهولمحي

 لمع یجراب ىنربخأ : لالبل هيلي ىنلا لاق ةريره وبأ لاقو « المعةالصلاو نامالاو مالسالا ل یبلا

 2 ۰ j ۶ 3 لڪ ۰ مها 2.

 ؟ لضفا لمعلا ىأ : لثسأو « تيلص الإ ربطتأ مل ین ىدنع ىجرأ الع تام ام : لاق مالسإلا ىف هلع

E e روربم جح م داهجلا مث هلوسرو هاب نام : لاق 

 : 2 5 8 مدد و 0 ۳-۹

 ید رع نبا نع» اس قريخا یره زا نع سنوپ انربخا هللا دبع و نادبع "ی - ۳

 سمشلا ربورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب اكممألا نم 9 نميف هاش 8 : لاق و "لوسر أ lue ا

 1 4 رم رم
or. 3 ۳ 5 ۳ ۰ ۳ 8 ۳ ١ 

a ۳۵ 2م س با 8 ىلا مو 7 5 مو 

 مينو 6 4 اطاريق اطاريق اوطع و | ورجء 9 رصعلا تیبا یح هب اولمعف لیحالا
 رتب رع ىّتح هب مادخل نارقلا

 له : هللا لاق ارجا رثک أو العانم لقأ ءالؤم باتكلا لهأ لاف « نئطاريق نيطاريق ميطعأف سما

 ۱ « ءاشآ نم هيتوأ ىلضف وبف : لاقف ءال : اولاق ؟ ایش ق نم تط

 ةءارقلا ةوالتلاب دارملا نأ نيبي نأ ةمجرتلا هذج هدارم ( اهولتاف ةاروتلاب اوتاف لق ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 ىلع ديزي مهضعب نأ رل ركذ دابسلا لاعفأ قلخ باتك ىف لاتو لماعلا لعف نم لمعلاو لمعلاب ةوالتلا ترسف دقو

 ةرثكلاب هوالتلا ف نواضافتي م صقشب موضعب و ةءارقلا ف ضم
 ةدايزهيف سل هنا نارقلا وهو ولتاا امأو ةلهلاو

 ىلإ داس ء] و نآرقلا ءىدر الو نآرقلا نس لاقي الو ةءارقلا ءىدرو ةءارقلا نسح نالف لاقيو ناصم الو

 قف وب مل نم ىلع الإ اذه ىنخي الو « دبعلا لعف ةءارقلاو ىلاعتو هناحبس برلا مالک نآرقلا نال نآرقلا ال ةءارقلا دابعلا

 نأ ولو 6 مصاع ةءأرق ىلع كتءارقو مدع ةءارقب تأرق لوقت لاق مش
 ىلع تنأ تأرق م مولا أرقيال نأ فاح اضاع

 هلوق . امبقارتفا ررظف نآ رقلا ینیجع ال لا الو ىراخبلا لاق < هزجح ةءارق ییجعت ال لجأ لاقو لاق وه ثدح ل هتءارق

 «متيتوأ»و نيمضوملا ىف ءقوأ ١ ظفلب بالا اذه رخآ ىف هلصو ( خلا ةاروتلا ةاروتلا لهأ ىطعأ هِي ىلا لوقو )

 بانک و لوأ ف ةدارإلاو ةئيشملا باب ف متيطعأو ىطعأ قلعملا ظفالا ف ىذم دقو
 وبا لاقو ) هلوق ۰ درح ول

2 

سالا كلام نب دوعسم وه ميظع نزو» یاژ مث ءأرب ) نزد
 5 هت والت ی هن ولت ( هلوق 3 نیم اتلا رايك نم قوكلا ىد

 ف ىروثلا نايفس هلصو اذهو « هلع قح 4 نولمع و ها وعذب : هن ولت هريغلو رذ یال اذك ) هلع قد هب نولمع

 قح هنولتب ال ی اعت هلوق ىف نزر یآ نع رمتعلا نب روصنم نع هنع د وع سم ن یسوم ةفب ذح ىبأ ةياور نم هريس

 ع

 ىلاعت هل وق دبشتسأاو ةمركع نزد 3 قفاو نا نبا لاق « هلع قح هر نولمه و هعایتا قح هن ومش لاق 3 هتوالت



 DQ 1 1 ۰ ۷۵۳۳ ثيدحلا

 اونمآ رب دمع باحصآ ۾ ةداتق لاقو « ینیلتتسآ یولد تلعج دق و رعاشلا لاقو « ابعبت ىأ م اهالت اذإ رمقلاو ١
 انلزنأ انإ إل ىلاعت هلوق ىف زاجلا بانك ىف ةديبع ىبأ مالك وه ( أرقي : ىلتي لاقب ) هلوق . هيف اب اولمعو هللا باتكب
 اباتك أرقت تنك ام ( باتك نم هلبق نم ولتت تنك امو ل ىلاعت هلوق فو « مییلع أرقي  مهلع لتي باتکلا كيلع
 ةراتو ةرات مسجلاب عقت یهو عابتالا ةوالتلا بغارلا لاق ( نآرقل ةءارقلا نسح: ةوالتلا نسح ) هلوق « نآر قلا لبق
 ةرات ةلرنملا ىلاعت هللا بتک عابتاب صتخت عرشلا فرع ىف ةوالتلاو ىنعملا ربدتو ةءارقلاب ةراتو کا ىف ءادتقالاب
 : هسعال ) هلوق . سکع ريغ نم ةوالت ةءارق لكف ةءارقلا نم معأ یهو ىمنو أ نم هيفام لاثتماب ةراتو ةءارقلاب
 ىلاعت هلوقل ) . « نمؤملا » ىلمتسملا ةياور ىفو ( نقوم ا الإ هقحب هلمح الو نآرقلاب نمآ نم الإ هعفنو همعط دجب ال
 دحيال نآرقلا سال ىنعم نأ ريسفتلا اذه لصاحو ( ارافسأ لمحي راجلا لثك اهولمحي مل مث ةاروتلا اولح نيذلا لثم
 كاشلاو لبجلا نم ربطملا الإ هقع هلمح الو رفكلا نم ربطلا وهف هللا دنع نم هنأب نقيأو هب نمأ نم الإ هعفنو همعط
 ناءالاو مالالا ىنلا ىو ) هلوق .هيردب الام لمح ىذلا رابلاک نوكيف لمعبال ىذلا هنع لفاغلا ال
 مالسإلاو ناعإلا نع ليربج لاؤس ثيدح نم فنصملا هطبنتساف المع مالسإلا لر هتيمست امأ ( المع ةالصلاو
 لاق ؟ مالسإلا ام لاق مث « هلسرو هبتكو هتکئالمو هتلاب نموت : ناعإلا نع هلأس نيح ليربجل علم ىنلا لاق : لاقف
 ؟ مالسإلا ام هللا لوسر اي : لاقف ظفلب رمع نع ربع نبا ثيدح نم هقاس مث « هللا لوس ر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ دہشت
 سنأ ثيدح نم هقاسو « ثيدحلا تببلا جحتو ناضمر موصتو ةاكزلا قؤتو ةالصلا فتو هلل كجو مسن نأ لاق
 «یقتنا العف دوجسلاو عوكرلا تاكرح نم ايف امو اهتءارقب ةالصلاو ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا ىمسف لاق هوحنب
 ىف وهف الع ناعالا ةيمست امأو < بسم هجرخآ ىناثلاو « ةر ره ىلأ نع « ناعالا باتک » ىف هدنسآ لوالا ثيدحلاو
 «نولمعت امو کةلخ هللاو : باب ىف هداعآ دقو « ثيدحلا هاب نام لاق ؟ لضفأ لمعلا ىأ : بابلا ىف قلدلا ثيدحلا
 ( خلا لالبل قلي ىنلا لاق ةريره وبأ لاقو ) هلوق . هنايب ىتأيس اک هيلي ىذلا بابلا ىف وهف المح ةالصلا ةيمسل امأو
 ةالصلا نأ ثيح نم رهاظ هيف هلوخدو « مهنع هللا یضر ةب احصلا بقانم نم لالب بقانم ىف احورشم ال وصوم مدقت

 ثيدح وهو (روربم جح مث داهبا مم هلوسرو هللاب نام لاق ؟ لضفأ لمعلا ىأ لئسو) هلوق ۰ ةءارقلا نم ايف دبال
 « ةر ره ىنأ نع بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع دعس نب ميهاربا قيرط نم جحلا قو « ناعإلا باثک » ق هلصو
 هد « دعس نب مهاربا نع نيرخآ نيوجو نمو یرهزلا نع نيرخآ نيبجو نم دابعلا لامفأ قلخ باتك ىف هدروأو

 وهو « ثيدحلا هيف كشال نام هللا دنع لامعالا لضفأ لوقي مل ینلا تعمس ةريره ىلأ نع رفعج ىبأ قيرط نم هيف
 جرخأو نابح نبا هححصو ىرادلاو دحآ هجرخأ دقو « حيحصلا ىف هطرش ىلع هدنس سيل نكل هدارم ىف حرصأ
 لثم بسذلا ءايك ءایو ةمجعم اهدعب ةدحوملا نوكسو ةلمبملا مضب ىشبح نب هللا دبع ثيدح نم أضي أ هيف ىراخبلا
 ىأ ىلا لأس هنأ رذ ىبأ ثر لح هيف درؤأو ‹ ىرادلاو دمحأ دنع وهو ةريره ىبأ نع رفعج ىبأ ثبدح

 باسما 7 ديعس ثيدح وحن ةشلاع ثيدحو « قتعلا ىف مدقت دقو « هليبس ىف دابجو هللاب نامإ] : لاق ريخ لامعالا

 ناميإ لاقف ؟ لضفأ لامعالا ىأ لئس قلب ىنلا نأ تماصلا نب ةدابع ثيدحو « هانعمب دحأ دنع وهو ةريره ىلأ نع
 : تاق ذاعم ثيدح دروأ مث ءالمع جحلاو دابجلاو قيدصتلاو ناميإلا مع ىنلا لمجل لاق « هب اتكب قید و هللاب
 وه لامت هللا ركذ نأ نيبف لاق « هللا ركذ نم بطر كناسل و تومت نأ لاق ؟ هللا ىلا بحأ لامعألا ىأ هللا لوس راب



 دیح و تل باتک - ۷۰ ٩

 دقو « ةفلاسلا ممالا نمز ىلا ةبسنلاب مكئاقب نمز ىأ «ممالا نم فلس نميف کا امنإ : ثيدح رکذ مث « لمعلا

 هللا دبع وه هخيش « نادبع » و « راهلا قاب دارلاو فوذع هبشتلا فرط دحأو احورشم ةالصلا تيقاوم ىف مدقت

 هيف هلوقو « رع نب هللا دبع نبأ وه « ملاس» و ديزي نبأ وه« سوی » و كرابلا نبا وه « هللا دبعو » ناثع نبا

 ىف « ءىث نم ة> نم مكةيلظ له » هلوقو « سمشلا بورغ ىّتح م ىنيمشكلا ةياور ىف « سمشلا تبرغ ىح و ١

 ةالص نم هب رمؤي ام ناسنإلا هئشني ام لك نأ هلبق ىذلاك بابلا اذه ىنعم لاطب نبا لاق « اثیش » ىنبمشكلا ةياور

 ىراخبلا ضرغ سيل « ینا ديعولا ذفنأ نا هكرت ىلع بقاعيو هلعف ىلع ىزاحي لمع عئارشلا رئاسو دابج وأ جح رآ

 نع لقنف رمح نبا ثيدح ظفلب قلعتي ام ضءبب نيتلا نبا لغاشتو « لبق هيلا ترشآ ام لب دیعولاب قلعتیام ناب انه

 ىف انل ةجاح ال ازلاق مهنآ یوم ىلأ ثيدح ىف ام كسمتو اطاريق اوطعا مهنأ ثيدحلا ىف هلوق رکنآ هتأ یدوادلا

 هتحضوأ دقو دمتعلا وه ريخآلا اذهو هالي دمح ةثمب لبق هیبنب نمآ نم مو ىرخأ ةفئاط ىف اذه لعل لاق مث كرجآ

 « انه فنصملا دوصقم نع ضارعإ انه اذه لثم باتکلا اذه حرش نم لغاشت قو تيقاوملا باتك ىف هدها وشب

 ناعتسملا هللابو ازاكنإو اريرقت فذصلا ذصاقم نایب حراشلا قحو

 باتتكلا ةحافب أرقي ۱ نمل ةالص ال : لاقو « الع ةالصلا و ةىنلا و تا - مق

 نب داوع انربخأ ئردسألا ”بوقعي نب داّبع ىنثدحو « ديلولا نع ٌةبعش انثدح ”ناهلس نمڪ - ۷۵۲۵

 هاب نآ هق فا ناو وعم نبا نع » ینابیشا ورع ىبأ نع رازیتلا نب ديلواا نع ”ىنابيستلا نع ما وملا

 « هلا ليبس ىف داما مث« نيدلاولا بو ءاهتقول ةالصاا : لاق ؟ لضفأ لامعألا ی يخ “ىلا لأ

 و ىنلا ید ) هلوق . رهاظ وهو هلبق ىذلا بابلا نم لصفلاك وهو ةمجرت ريغب مه اذك ( باب ) هلوق

 « بأبلا ىف دوعسم نبا ثيدح ىف روکذف لوألا قيلعتلا امأ ( باتكلا ةحتافب أرقي م نمل ةالص ال : لاقو المع ةالصلا

 هلوق  برح نبا وه ( ناملس یثدح ) هلوق  تماصاا نب ةدابع ثيدح نم ةالصلا باتك ف ىضمف ىناثلا امأو

 وه «دابع ینئدحو د لئاقلاو « ىناثلا دنسلا ىف روكذملا رازيعلا نبا وهف «ديلولا , امأ ( دابع ىنثدحو ديلولا نع)

 ثيدحلا اذه الإ ىراخبلا بنع هل سولو قدصلاب فوصوم هنكلو ضفرلاب روکذم اذه هخبش دابعو یراخبلا

 ,ةالصلا باتک » نم تيقاوملا باوبأ ىف اتقول ةالصلا لضف باب ىف ةبعش ظفل مدقت دقو « هظفل ىلع هئاسو دحارلا

 هذه ىف ملأ ةيمست هنم فرعو هللا ىلا بحأ لمعلا ىأ مقلب ىنلا تاأس هلوأو نيعضوملا ىف « ىأ مث ىأ مث م هيفو

 مهيأف ینمااب هب ثدح ىوارلا نركي نأ لمتحيف ؟ لضفأ لامعاألا ىأ تل ىنلا لأس الجر نا اهيف لاق ثيح ةياورلا

 نبا نوکر نأ لمتع و ىأ مث: تلق هلوق ىف بيترتلا لاؤسلا ةروص نم فذح اك ىوارلا هنأ نع الوهذ لئاسلا

 دحأ سايإ نب دعس وه رازيعلا نب ديلولا خيش «یابیشاا ورمع وبأ » و برقأ لرالاو نيبجولا ىلع هب ثدح دوعسم

 ةثالث دنسلا ىفو « ريغص ىعبات وهو ناملس همساو ىفوكلا قحا وبأ وه رازيعلا نع ىوارلا «قابيشلامو نيعباتلا رابک

 نع ىلصوملا مهاربا نب دحأ ةياور نم لیعاسالا هجرخأ دقو ؛ نوفوك نط دش لار و قبلت ف نام انا قم

 رر ينلا تاأس : لاق وأ میم ىنلا لجو لأس هيف لاقو « ینابیسلا ىنمي قحا ىبأ نع هتباور ىف لاقف ماوملا نب دابع



 ثيدحلا ۰۷۵۳6 ۷۵۲۹ ۵١

 لاييشلا نم نقتأ ةبعشو ؛ ظفللا طيض» مل ىوارلا نأو لوألا لاتحالا ديؤي ام اذیف ؟ لضفأ اهيأ لامعآلا نع
 مع هاو ةدمتعملا ىه هتياورف ثب ا ظافلال طيضأو

 ”ريذلا هم اذإو « اعوزج ثرشلا سم اذإ اعوام قاخ ناسنإلا نإ ) : ىلاعت هللا لوق ا ۹

ER 

 انثدح نما نع مزاح نب ریرج انثدح نامثاا وبأ اش - ۵

 عدأ ىذلاو « لجرلا عد ا لاتف ءاوبتع مهنأ هفابف نيرخآ عنمو ًاموق ىطعأف : لم ل ینلا

 مولف ىف هللا لعجام م ىلإ اماوقأ لک او « ماهلاو عزجلا نم مهمواق ىف امل اماوقآ ىطعأ « ىطعأ ىذلا نم ىلإ هب تا

 6 من رس ال هللا لوسر ةملكب یل نأ بدأ ام : ورم لاقف «بلغ نی ورع مهنم ؛ ريطاو ىنؤلا نم

 ىنآل طقس ( اعونم ريخلا هسم اذإو اعوزج رشلا هم اذإ اعوام قلخ ناسنالا نإ : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 ىأ : عراه قاد لاق ةدسع نأ نيد وهو « اوج # اعواهد هتياور ىف دازو « ىلاعت هللا لوق , ظفل رذ

۳۹ 

 یا « : لاق تا ْنب ورم

 ورگ ه و نود رص) هلك دنسأاو ىرصيلا وه ) نسحلا نع) هلوق « عزا دشأ وهو ردصم عالفا ؛ )2 ارزو

 «فيفختلاو نوذلاو ملا تشب ىرألا وه ةدحوم أمدعب ةروسكملا ماللاو ةنكاسلا ةمجعملاو ةح وا ةانثملاب 0 باغت

 لاطب نبا لات « علماو عزجلا نم مه واق ىف امل , هيف هلوق هنم ضرفلاو سا ضرف ىف اذه هثیدح حرش مدقت دقو
 هللا یسسا دوو یاطعالاو عتملاو ريصلاو عاملا نم هفالخأب ناسنالل ىلاعت هللا قاخ تابث] بابلا اذه ىف هدارم
 ام نویس ممد مهارمأ ۴ هللا نح نوع الو مع اهر رک نورجضب ال نوماد مهتالص لع م نذلا نيلصملا

 كاسمإالاب الوحو ه ردق A یعدا نم نآ همه e اذهو ¢ ةرخالا ف ةحارلا ةراحجتلا ام نو.سكحبو باوثلا

 4 فر مف لع ةردق هل نأ ىعدأ نم نال 2 كاع و ملاعب سيل ىلاعت هللأ ردقل ربصلا ةلفو رقفلا نم رجضاا و حشلا 0

 نا قلخ ةروكذملا تافصلا نأ ىراخيلا دصق ناف داراا ىف فاك هلوأو « اصخلم یبتنا ىرتفا دقف اهنع رضلا حد وأ

 , ةرخالا ىف قوزرملا ةجرد ردق ىلع سيل ايندلا ىف قزرلا نأ هيفو « هلعفب اهقلخت ناسنالا نأ ال ناسنالا ىف ىلاعت
 5 عم و علماو عزب ۳۹ أ هدلع یش رم ىطعت و ناك 5 3 وہا :دلا ةسأ مسأأ بمس : عنملاو ةي ةنافعلا عفت ۶و ايندلا ف امأ ۲

 ملا ع أ ضو و مالع لس ل اوامج رشبلا نأ هيفو « هالا يارا 2 ا نس نم هک و
8 

 نأ 36 .عو ژ ام لاك م - هال | رپ نوکب دو عملا نأ هيقو ¢ هللا ءاش نم الإ | هتفاع ىف ةركفلا لبق كلذ راک ىلإ

 0 كلتا 0 0 الا و € مار رھ ةملكلا كلت ىل نأ بحأ ام ۱ » ىباحصلا لاق م نم رو 5 ري وهو اًميشا و#ه ر ©

 ةنخلا لوخدل هب ىضفملا هناعإ ةوق ىلع لدت ةروكذملا ةمدلا نا ربا عنلا هتلک لدب ىل نأ بحأ ام ىأ ةيلدبلل
 رادتعالاو همش نم عا الع هئاطعإ تملا ىجري وأ 4ع رج ىث نم یالئتسا هيفو « قبأو ريخ ةرخالا بار و

 هفالخ یمالاو انظ نظ نم ىلإ

 هةر نع هةباورو 3 دم ا رک ذ یس اپ بس 8

yer“نع « ةداتق نع ةيعش ۳۳ ا یو رفا مرآ ی 0 ا اخ محل دع 01 رخ رم س  

 ىرابلا حق ۰۱۳ ج ٦۰ س م



 ديحوتلا بانک - ۷ 5 5 ۱ ۱ ها
 il ن ۱ 1 . 1

 الكم 'ىبلا نع هنع هللا ىضر سنأ
 « ةو ره هتیتآ ايشم ىناتأ اذاو « اعاب هنم تب رقت اعارذ ىلإ برقت اذاو

 «اعارذ هيلا "تب رقت ارهش "ىلإ دبعلا بكرقت اذإ : لاق لجو زع هبر نع هيوري

 رکذ اگر : لاق ةريره ىأ نع كلام نب سنأ نع "قلا نع ی نع ددس اش - ۷
 هنم تب رقت ًاعارذ ىنم برفت اذاو «عارذ هنم تب رقت ًاربسش ینم دبعلا بكرقت اذا » : لاق سیم ىنلا
 « اعوب وأ عاب

 ۳ ع ۳ 1 1 2م 5
 لجو رع هب ر نع رب ره ىبأ نعاسنآ تعم یا 0 رەتەە لاقو

 هيورب م ینا نع ةريره ابأ تعم » لاق دايز نب لع انثدح ةبعش انثدح مدآ اش — ۳۸

 نم را دنع بيطأ مئاصلا مف فولو « هب ىزجأ انآو ىل "موصلاو « ةرافك لمع لكل : لاق کبر نع
 » كسملا حد

 نع عيرز نب ديزي انثدح : ةفياخ ىل لاقو ع؛ ةدانق نع ةبعش انثدح ری نب صفح شی - ۹

 ىغبنيال : لاق هبر نع هیورپ ايف لطم ”ىنلا نع امهمع لا ىضر سابع نبا نع » ةيلاعلا ىبأ نع ةداتق نع ديعس
 اإ هاو « قم ن شوپ نم ربخ هنآ لوقي نأ دبعل

 نب هللا دبع نع ین زا ةرف نب ةيواعم نع هبعش انندح ةبابش انربخآ حرس ىبأ نی دجآ شرم -- ۰ ۷ سو <” مه ل - سا مشاه ما 5 ۳ 2 ۰ ۱

 لاق لا ةروس نم وأ -حتفا ةروس أرقي هلةقان ىلع جتفلا موي يم هللا لوسر "تیار» : لاق ین لفغ
AEEنبا مجراک تمجرا ياع سانلا ممتحم نأ الول : لاقو لفغم نبا ةءارق ىكحي ةيواعم أرق مث : لاق اهیف مجرف 2 ۰ 3 5 4 داو  

 « تارم ثالث ۲ 11: لاق ؛عیجرت ناک فیک : ةيواعمل تاقف تا یبنلا کمی لفغ

 رکذ : ریدقتلاو لومفملا ةفوذحم یوالا ةلخجا نوكت نأ لمتحي ( هبر نع هتياورو للي ىنلا ركذ باب ) هلوق

 ركذلاب قاعتم هير نع هلوق نوكيف نمب هادعف ثيدحتلا ىنعم ركذلا نمض نوكي نأ لمتحو « لجو زع هبر تلي ىنلا

 وهو هير نع ىوريو ركذي ملي ىنلا ناکام : ظفلب دابعلا لاعفأ قلخ باتك یف اذه مجرت دقو « اعم ةياورلاو

 ىذلاو « ىهتنا نآرقلا هنع ىوراك ةنسلا هبر نع ىور ملي ىنلا نأ بابلا اذه ینعملاطب نبا لاق دقو < حضوأ
 هيف ركذو « ىلاعتو هناحبس هللا مالكب دارملا ريسفت ىف هيلع هيبنتلا مدقت اك هيلا بهذام حيحصت هدارم نأ ربظي
 وبأو « ةقعاص بقلملا ىدادخبلا ىح وبأ وه ( محرلا دبع نب دمع ىنثدح ) هإوق : لوآلا ثيدحلا : ثيداحأ هم

 اذک و « جحلا بانک » رخاوآ ىف اديص ن ومرحما ىأر اذإ باب ىف ةطساو الب هنع ثدح دق یراخبلا خویش نم دیز
 « ىناثلا ثيدحلا ىف اك یمیتلا ناملس هفلاخو ةدانق ةياور هذه ( مْ ىنلا نع سا نع ) هلوق « ةيبيدحلا ةوزغ ىف
 نمد يليعامسالا ةياور ىف ( لجو زع هبر نع هیورپ ) هلوق . باح لسرم لوالاف « ةريره بآ نع سنأ نع » لاقف



 ۱۳ ۷۵۳۱-۷۵۰ ثيدحلا

 لب هللا لوسر نأ سنأ نع ثدحي ةداتق تعم ةيعش نع امثالك دم نب جاجح قيرط نمو رفعج نب دمحم قیرط

 ليعامسالا لاق . هللا لوقب » معن وبأ هجرخأ هقيرط نمو «ةبعش نع » ىملايطلا دواد ىبأ ةياور فو « مير لاق : لاق

 ةياور ىف ( اريش "ىلإ دبعلا برقت اذإ ) هلوق . ىنملا ىف ىأ ءاوس « کیر نع هيوري ه هلوقو « مكبر لاق » هلوق

 «ل) » لایعتسا دیفی نکل « نمي نایئالا انه لصالاو « یدبع ىم برقت نإ » یسلایطلا ةياور ىفو « ىنم » ليعامسإلا

 ليعامسالل اذکو « ىنم » ىنيمشكلا ةياور ىف ( "لا برقت اذاو« اعارذ هيلا تبرقت ) هلوق ٠ ء غابأ وهف ءاهتنالا ىنممب

 یملایطلا ةياور ىف خلا « ىناتأ اذاو» عقی مل (ةلوره هتيتأ ىثمب ىناتأ اذإو ءاعاب هنم تبرقت اعا رذ) هلوق « ىسلايطلاو

 لك ةلورهلاو نايتإلاب هفصوو هيلا برقتلاب دبعلا فصوو هدبع ىلإ برقتي هنأب هسفن هناحبس فصو لاطب نبا لاق

 الف لاح ىلاعت هقح ىف كلذو ماسجالا ینادتو تافاسملا عظق ىضتقي ةقيقحلا ىلع ابامخ زاجلاو ةقيقحلا لمتحي كلذ

 هیشمو هنايتإو اعارذو اربش هيلا برقتلاب دعا فصو نوكيف برعلا مالک ىف هتربشل زاجلا نيعت ةقيقحلا تلاحتسا

 هتباثإ نع ةرابع ىثملاو هنايتإو هدبع نم هناحبس هب رقت نوكيو هلفاونو هتاضرتفم ءادأو هتعاطب هيلا برقتلا هانعم

 لثم امنإ هنأ ىربطلا نع لقنو « اعرسم ىباوثث هاتأ ىأ ةلوره هتيتأ هلوف نوكيو « هتمحر نم هبرقتو هتعاط ىلع
 نمدأ نا. هتمارك غلبم ىلع اليلد كلذ لم عارذلاب باوثلاو ةماركسلا نم فعضلاو هنم ربشلاب ةعاطلا نم ليلقلا
 برقلا نيتلا نیا لاقو « ىلاعت هللا هيشام ىلإ هدح ةزواحب ةماركلا ناو فعضلا هلع ىلع هل هلع باوث نا هتعاط ىلع

 ةلورملاو ةماركلا ريفوتو ةبترلا برق هب دارلا ناف < ىندأ وأ نيسوق باق ناکف إل ىلاعت هلوق ىف مدقت ام ريظن انه ٠

 یهو عيرسلا یثاا نم برض ةلورهلاو : لاق « رجالا فيعضتو دبعلا نع هللا اضرو هيلا ةحرلا ةعرس نع ةيادک

 هتعاط ريسيت وأ دبعلل هللا ةبوت لوبق ةعرس ثيدحلا اذه ىف ءاج ام دارلا قرادثملا بحاص لاقو ودسعلا نود

 نم ريثكب صيصختلا هللا نم دبعلا برق بغارلا لاقو « هدارمب ملعأ هقاو هقيفوتو هتياده مامتو ایلع هتيوقتو
 ملحخلاو ملعلاو ةمكملا وحن ىلاعت هللا هب فصوي, ىذلا دحلا ىلع نكت مل ناو اهب هللا فصو» نأ حصي ىتلا تافصاا

 رشبلا ةقاط ردقب اهريغو بضغلاو شيطلاو لبجلا نم ةيونعلا تاروذاقلا ةلازاب لصح كلذو « اهريغو ةحرلاو

 هلوق : ىناثلا ثيدحلا . اعارذ هنم تبرقت اربش ىنم دبعلا برقت اذإ هلوقب دارلا وهو « ىندب ال یناحور برق رهو

 (ىنم دبعلا برقت اذ لاق مللي ىنلا ركذ امبر) هلو . ناخرط نب نايلس وه « ىميتلا و ناطقلا ديعس نبا وه (ىحب)

 « ناطقلا ىع نع دالخ نب دمع ةياور نم ىليعامسالا هجرخأ اذكو « ىلامت هللا نع ةياورلا هيف سيل عيمجلل اذك

 لجو زع هللا لاق : لاق عيب ىنلا ركذ ةريره أ نع د هيف لاقف ی نع ىدقملا ركب یآ نب دمع ةياور نم هجرخأو

 ىلأ نع م ظفلب هركذف ناماس نع ایهالک ىدع ىبأ ناو ديعس نبا وه « یجب د انثدح راشب نب دم انثدح ملسم لاقو

 كشلاب هيف اذك ( اعوب زا اا فر او م برع اذإد) هلوق ٠٠ لو عنا ناف لاق لب ىنلا نع ةريره

 ةياور نم كش ريذب ( هسفن هللا مرذحيو ال ىلاعت هللا لوق باب ىف مدقت دقو « ىليعامسالاو لسم ةياور ىف اذكو

 ناو : هيفو ثيدحلا ركذف « ىب ىدبع نظ دنع انآ لجو زع هللا لوقي مب ىنلا لاق : لاق ةريره ىبأ نع خاص ىبأ

 رذ ىبأ ثيدح ىف ةلورما ركذ عقوو « اعاب هيلا تبرقت اعارذ ىلا برقت نإو اعارذ هيلا تبرقت اربش ىلا برقت
 ىو « ثندحلا ءاريش هيلا برقت نمو » هيفو « اهاثمأ رشع هؤازجل ةنس> لدع نم ىلاعت هللا لوقي : هعفر هلوأ ىذلا

 ةجرخأ ةرفغم هل املعج ايش ىب كرشي مل ةئيطخ ضدالا بارقب ىناتأ نمو ةلوره هتيتأ ىثمي ىناتأ نمو : هرخآ



 ديحوتلا باتك - ۷ ۱ 01:

 لاق اعوب عوبی عاب ردصم وبف ةدحوملا حتفب عوبلا امأو « نيديلا دم ردق وهو فورعم عابلا : ىباطخلا لاق « لسم

 حتفلاو مضلاب عوبلاو عوبلاو عابلا لاقف ىوونلا برغأو « رودو راد لثم عاب عمج ءابلا مضي نوكي نأ لمتحيو

 لوط عابلا ىجابلا لاقو « داو ىنعمب عابلاو مضلاب عوبلا نأب دحأ حرصی مل الاو ىباطألا لاق ام دارأ ناف « ىنعمب هلك

 رهو یثلا ىف اهوطخ ردق باودلا نم وهو عرذأ ةعبرأ ردق كلذو هردص ضرعو هيدضعو ناسنالا ىعارذ

 نع ىدع ىبأ نبا ةياور قو «ةلوره هتيتأ یثع ىناتآ اذإو , ةروكذملا هتياور ىف لسم دازو « اهئاوق نيبام

 یمیتلا ناماس نبا وه ( رمتعم لاقو ) هلوق . ةلوره هتيتأ اعوب ىنم برقت اذا و : لیعایسالا دنع ىميتلا نامل

 رمتعلا ةياور نم هريغو لسم هلصو دقو لجو زع هللا نع هيف ةياورلاب حرصتلا نايب قيلعتلا اذهب دارأو ر وكذملا

 ىنييمشكسلاو یخرسلا نع رذ ىبأ ةياور نم طقس اذك ( لجو زع هبر نع ةريره ىلأ نع ) هلوق ۰ هيلع هبن ساک

 « ىربرفلا باتک ىف مقلي ینلا نع نكي مل ىليصآلا نع ضايع لاقو نيفابلاو ىلمتسملا تتبثو « للي ىنلا نع  ةظفل

 لع هب لاحأ هنكل هظنا و و رمتعلا نع لعالا دبع نب لړ نع سم دنع تقبثو : تلق . سودع ابقحلأ دقو

 نع» هقايس ىف لاقف لعالا دبع نب دمت نع ايركز نب مسالا نع ییعایمالا هج رخأو راشب نب دمع ةياور

 ةياور نم اضيأ ىليعامسالا ابلصوو « ىلاعت هير نع هیدح هنأ هل ىنلا نع هثدح ةريره ابأ نأ سنأ یثدح هيبأ

 كرات هير نع هیدح هنأ لپ ىنلا نع هیدح ةريره اب اأ نأ سنأ نع را ثدح لة رمتعملا اشدح ذاعم نب هللا ديبع

 لاق لاق ة ةريره ىبأ نع ا هيبأ نع رمتعملا انثدح د.بشلا مهاربأ نب نب قعا قيرط نم ميعأ وبأ هلصوو « ىلاعتو

 انثدح نايفس نب نسحلا قيرط نم هحبص ىف نابح نبا دنع عقوو « لجو زع هير نع ىوري اف رم جام هللا لور

 لوسر لاق لاق ةريره فأ نع كلام نب اا ىنرخأ فأ ی دح ناملس نب رهتعم انثدح ىالقسملا 7 ول نب دمي

 «ةلوره هتيتأ » هرخآ قو , كشر لو ءاعاب م هيف لاقو هرکذف « اربش ىنم ديعلا برقت اذا لجو زع هللا ںاق متلي هنا

 نب نسحلا قيرط نم هجرختسم ىف هجرخأ نأ دعب ىناقربلا لاق «ةرفذلاب عرسأ هللاو هيا تيعس لوره نأو و ۳1

 بئارغ هدنع ثيدحلاب فراع قودص وهو ؛ یهتنا لک وتلا نب دم ىنعي هريغ تبدح ىف ةدابرلا هذه دجأ مل نا فس

 نم لبقي باوثلا ةفعاضم لثم ىف ىناطخلا لاق مدقت اك هانعم ىف لوقلاو ننلا ىف دواد ىلأ خویش نم وهو دارفأو

 لاقو هنم هبرقي ىذلا لمعلاب هل قيفوتلا هانعم نوكي نأ لمتحيو لاق « عارذ ردقب هليق:ساف ريش ردق رخآ ومن لبقأ

 ةعاطب ىلا برقت نم: ىنعملا نود نأ بجو ىلاعت هللا ق- ىف ءايشألا 57 ةاأد:سا يلد نيداربلا تماق امل : ی مرکلا

 نوکن یا قیرطب ةعاطلاب هنابت] ةيفيك تناك نو باوملا ىف ديزأ ةعاطلا ىف داز اكو ريثك باوثب هتيزاج ةليلق

 برقلا ظفل و علاو فيكلا قيرطب لمعلا ىلع حجار باوثلا نأ لصاحلاو « عارسالا قيرطب باوثلاب ىنايتإ ةيفيك

 وهو دايز نب دمحم ثيدح : كلاثلا ثيدحلا . ابمزاول ةدارإ وأ ةراعتسالا وأ ةلكاشاا ليبس ىلع زا 00

 ةياور ىف ء هب ىزجأ انأو ىل موصلاو ةراذک لع لكل : لاق گیر نع هیورپ لي ی علا نع ةرب ره ابأ تعم“ ىحملا

 ىزجأ انأو ىل هناف مودلا الإ ةرافك لمع لكل : لجو زء هر نع هن ورب ةيعش نع رداغ وهو «رفعج ن دم و

 دمع قیرط نمو دعجلا ىلأ نب ىلع قيرط نم هدروأو ردنغ قيرط نم ىلءامسالا هدروأو هنع دحأ هجرخأ ءهب

 ثيدح : میارلا ثيدحلا . « مايصلا باتک و ىف هحرش مدقت دقو « ةرافك لع لکا , ظفاب ةبعش نع ىدبه نب نمحرلا

 اف ب ىتلا نع سابع نبا نع ةلمبم ءاس مث ةيناتحت اهدي ءارلا ركب يحابرلا رم هه ءاقب مقر وهو ةرلاعلا نآ



 هذه ۷۵۰۰۷۵۳۱ ثيدحلا

 ىلع هقاسو هنع ةداتق نع اههالك ةيورع ىبأ نبا وهو « ديعس » قيرط نمو ةبعش قيرط نم هدروأ « هبر نع یورپ

 ربع نب صفح نع مالسلاو ةالصلا ميلع ءایبنالا ثيداحأ نم مالسلا هيلع سنوي ةمجرت ىف مدقت دقو « ديعس ظفل

 نم ماعنالا ةروس ريسفت ىف هجرخأو هركذف « دبعل یفیثب ام لاق هلع ىنلا نع : هظفلو « انه روكذملا دنسلاب

 یژدح ةيلاعلا یآ نع م هظفا و سابع نا نع ثيدحتلاب هيف حرصو كلذك ةبعش نع ىدبم نب نمحرلا دبع قيرط

 نم ةداتق عمسي مل ةبعش نع ربع نب صفح نع هجرخأ نأ دعب دواد وبأ لاق سابع نبا ىنعي « لِي کین مع نبا
 دمع قيرط نم لسم هجرخأ دق : تلق . اهدحأ اذه ثيداحأ ةعبرأ رخآ عضوم ىفو « تبداحأ ةنالث الإ ةيلاعلا ىبأ
 یدسپم نب نمحرلا دبع ةياور نم ليعامسإلا هجرخأ اذكو ةيلاعلا ابأ تعمس , ةداتق نع ةبعش نع ردنغ رفعج نبا

 ءاسألا ريسفت رخآ ىف مدقت اذكو « لجو زع هللا نع الو هبر نع هيف ةبعش نع قرطلا نم ءىش ىف رأ ملو ةبعش نع

 ىدوادلا نع نيتلا نبا ىكحو « هر نع هيف سيل م اهينع هللا یضر ةريره ىلأ ٹر لح نبا ثر دح نم

 ىلع مالكلا قاسو مب ىنلا ىوس نع وهف اظوفح اذه ناک ناف « هبر نع ىوري امف » اهف سیل تاياورلا رثك أ لاق

 فالخ نكي مل وأ هبر نع ةياو را ىف ناك ٠ اوس دراو وهو مالسلاو ةالصلا مهلع ءاینالا 2 ىف ىضم اك كلذ .

 ليقف رع نب نأ وهو « مج م لمم وهو ( رس ىبأ نب نب دحآ دس) هلق : ساشا تب دا ۱ همالک همه وب ام

 ةمجملا نیفلاب ( لفغملا نب هللا دبع ) هلو . رفمج ابآ ینکی دحأو , دحأ دج جرس وبأ ليقو خرس ىبأ مسا وه

 نب هللا دبع تمم“ « قرق نب ةيواعم وهو « ساي] وبأ ىلرخأ » ةيعش نع لابنه نب جاجح ةياور ىفو « ءافلا دیدشآ و

 . كاشي مو « حتفلا ةروس » جاجح ةياور ىف ( حتفلا ةروس نم وأ حتفلا ةروس) هلوق «نآرقلا لئاضف ىف مدقت « لفذملا

 مدآ ةياور ىف عقوو هئافخ دعب اررکم لوقلاب ربجلاو قلا ىف توصاا ددر ىأ ميلا ديدشتب ( ايف عجرف ) هلوق

 هلوق '؛ اضيأ نآرقلا لئاضف ىف هج رخأ « اف معج رر ةئيل ةءارق « حتفلا ةروس نموأ حتفلا ةروس » أرقي وهو « ةبعش نع

 ةياور ىف عقوو « عجرو أرق ةيواعم نأ هرهاظو « ةبعش مالك وه (لفغم نبا ةءارق کع) ةرق نبا ( ةيواعم أرف 2(

 حتفلا ةوزغ قو « تلعفل هتءارق کل یحأ نأ تاش ول : ةيواعم لاق ةبعش نع حتفلا ةروس ريسفت ىف هاربا نب لسم

 « دمتعلا وهو مجرب مل هنأ هرهاظ اذهو ؛ عجر اك تعجرل لوح سانلا عمتمي نأ الول ةبعش نع ديلولا ىبأ نع

 نم لیعایمالا هجرخأ دقو « همیجرت ناك فيك هرخآ ىف هلوق ليلدب عيجرتلا نود ةءارقلا كح هنأ ىلع لوآلا لمحيو
 لففم نب هللا دبع نع کل تیک سانلا ؟ءلع عمتجي نأ ىشخأ نأ الول : ةيواعم لاق هيف لاقف ةبعش نع رخآ ةجو

 117 لاق هعيجرت ناك فيك ) هلو ۰ ةبعش لئاقلاو ةرق نبا ىأ ( ةيوامل تقف ) هلوق . هِي هلال وسر نع یحام

 لوقو ۰ توصلا نسع بواقلل ةذذاملا ناحلاآلاو عيجرتلاب ةءارقلا ةزاجإ ثيدحلا اذه ىف لاطب نبا لاق ( تام ثالث

 ىح كلذب امايمتست و ءافصالا ىلإ سانلا سوفن عمجت عيجرتلاب ةءارقلا نأ ىلا ريشي « سانلا عمت نأ الول » ةيواعم

 م هنأ ىلع ةلالد توکسلاو ةزمهلا دع ] هلوق ىفو « ةميهلا ةمكحلا ةذلب بوشملا عيجرتلا عاتسا نع ربصت داكتال

 لاقو « عيجرألا باب ىف نآ رقلا لئاضف رخاوأ ىف هلك اذه حرش مدقت دقو « ىهتنا فقولاو دملا هتءارق ىف یعارب ناك

 هو ودع اا ا ناك اذإ هتوص عفار ىرتعي م ةلحارلا زه دنع هتوص ةياكح نوكي نأ لمتحي ىطرقلا
 بابلا اذه ىف لفغم نب هللا دبع ثيدح لوخد هجو : لاطب نبا لاق « قيفوتلا هاب و بوك را زه لجال هعيطقتو

 وأ انآرق نوكت نأ نم معأ برلا نع ةياورلا : ىنام كسلا لاقو « لاق اذك هبر نع نآرقلا ىوري اضیآ ناك مر هنأ

 معأ هللاو ةطساولا ريع ناك ام وه ردابتملا نك نإو ةطساولابو .ةطساولا نودي هريغ



 ه١
 ديحوتلا باک - ۷

 لق ) ىلاعت لا لوقل اهريغو ةيبرعلاب هللا بتک نم اهريغو ةاروتلا ريسفت نم زوج ام باپ -_ 13 ۱

 4 نیفداص مك نإ اهولتاف ةاروتلاب اوتأف

 الط یبلا باتکب امد من نامت رت امد لقره "نأ برح نب ةنآيفس وبأ ینربخآ سابع نبا لاقو - ۶۱

 هاوس ةلكىلإ الامت باتكلا لهأ ايو « لقره_ ىلإ هلوسرو هلا دبع دم نم حوا نمحرلا ولا ساب: هأرقف

 ةيالا « مسيو تیپ

 نع ريثك ىلأ نب ىحي نع كرابملا نب * إء ان ربخأ رمت 7 نا انثدح راشب نب د شو - ۳

 مالسالا لهأل ةيبرعلاب اهنورتفیو ةيناربملاب ةاروتلا نوهرقب باتکلا ”لهأ ناك: لاق ره نا نع نأ

 « ةيآلا زن امو ا و « موبذ كنت الو باتکساا له اوقدصنال : لع هلا لوسر لاقف

 تأ : لاق امهنع هللا ىضر رمح نبا نع » عفان نع بويأ نع لعام اند دم اشو - ۳

 ؛ اسبيزختو امههوجو محسن اولاق ؟ امپب نومنصتام ردوهبلل لاق اینز دق دوبملا نم ةأرماو لج رب كَم یا

 ىهتنا ىتح أرقف أرقا : ٌروعأ اي نوضرب نم لجرا اولاقف اوهاف « نيقداص مکه نإ اهولتاف ةاروتلاب اوتأف : لاق

 , امهيلع نا دمت اي : لاق « حوأأل مج ةبآ هيف اذإف هدي عفرف كادي عفرا : لاق هيلع مدي عضوف اهم عضوم ىلإ

 « ةراجحلا اهيلع هیناجت هتيأرف « امج رف امهب مأف اننيب ةمئاكستت انكلو مج را

 نم اهريغو ةاروتلا ریسفت نم » هريغلو رذ ىبال اذك ( هللا بتکو ةاروتلا ريسفت نم زوحي ام باب ) هلوق

 ىأ ( اهريغو ةيبرعلاب ) هلوق « هللا بتك نم ةاروتلا نال صاخلا ىلع ماعلا فطع نم امهنم لکو « ىلاعت هللا بتك

 دیبعتلا ز وحي الثم ةييرعل اب ىذلا نأ لصاحلاو « هجو لكلو « اهريغو ةيناربعلاب و ىنممشكلا ةياور ىف « تاغللا نم

 هللا لوقل ) هلوق ۰ شک الا لوق لوألا ال وأ ناسللا كلذ هقفيال نم زاوجلا ديقتي لهو « سکعلابو ةيناربعلاب هنع

 ىلتت نأ ىلاعت هللا ىمأ دقو « ةينارعلاب ةاروتلا نأ ةلالدلا هجو ( نيقداص متنك نإ اهولتاف ةاروتلاب اوتأف لق ىلاعت

 ثيدحلا . ثيداحأ ةثالث هيف ركذ مث ةيبرعلاب اهنع ريبعتلا ىف نذإلا كلذ ةيضقف ةيناربعلا نوفرعيال مو برعلا ىلع

 «هناجرتب » ینیمشکل ةياور ىف ( هنامجرت اعد لقره نأ برح نب نايفس وبأ ىنربخأ سابع نبا لاقو )هلو : لوألا

 باتكلا لهآ ايو « لقره ىلإ هلوسرو هللا دبع دمت نم « محرلا نحرلا هللا مسب هأرقف مع ىنلا باتکب امد مث )
 ةدع قو ىحولا ءدب ىف الوصوم مدقت ىذلا ليوطلا ثيدحلا نم فرط اذه ( کنيو انذيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت

 ىلإ بتك قلي ىنلا نأ هنم ةلالدلا هجوو نارعع لآ ةروس ريسفت ىفو باتکسلا لوأ ىف هحرش مدقتو ؛ عضاوم

 هلع مجري نم ىلع باتكلا ىفام هغالب | ىف دمتعا هناي راعشإ هيفق « ىور لقره ناسأو« ىبرملا ناسللاب لقره

 دابعلا لاعفأ قلخ باتك ىف ىراخبلا لدتساو « عقو اذكو نامجرتلا وه روکذلا مجرتملاو « همیفیل هيلا ثوعبملا ناسلب

 محرلا نمحرلا هللا مسي : رصيق ىلإ هباتك ىف رم ىنلا بتك دق لاتف ءىراقلا لعف ةءارقلا نأ هبولطا لقره ةصقب

 يلاعت هللا مالک وبف ءورقلا امأو < مهامعأ اهنأ رافكلا ةءارق ىف كثي الو « هباعصأو رصيق ىلع رصيق نامجرت هأرقو
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 ثيدحلا . نآرقلاب فاح ولام فالحب , نيم هيلع نكي مل نيكرشملا ءادنو رافكلا تاوصأب فلح نمو قولخم سيل

 لهأ اولأست ال باب ىفو « ةرقبلا ریست ىف دانسإلا اذهب هركذ « راشب نب دمج انثدح و ةريره ىبأ ثيدح : ىناثلا

 الضف نيناكم ىف ثيدحلا جر داکب ال هنإف هل عقوام رداون نم وهو انهو « ماصتعالا باتك » نم ءىش نع باتكلا

 عيبمج نم قيلعتلاو لصولاب دنسلا یو « ماقلابو راصتقالاو راصتخالاب نتا ف فرصتي لب دحاو قایسب ةلال نع

 انه عقو ام هل ردنيو قالطإلا ىلع ارركم نوكي ال كلذ بسحبف رخألا ريغ وار نع هقايسب ةاورلا قو « هبجوأ

 لاق ةرقبلا ةروس نيست ىف هضءب ىلع مالكلا قبس دقو « ادرف دنسلاو اریصق نقلا نوكي فرح ابلاغ كلذ عقو او

 ءایبنالا لوف ىكح یاعت هللا نأب كلذ ديأو « ةيسرافلاب نآرقلا ةءارق زوحيت لاق نم ثدحلا اذه لدتسا : لاطب نا

 ةب عرذنال إل ىلاعت هلرقبو نببم برع وهو نآرقلا ناساب ايبرع سيل نم هریغو مالسلا هيلع حونك مالسلا مهلع

 « هب راذنإلا مش عقي ىح مهناساب ةنل لك لهأ ةءارقف « ما نم ةنرميغي ام نرکی امن] راذنإلاو € غلب نمو

 نكساو « انيلس نآرقلا ىف مبع هللا كح ا الإ اوقطن ام مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنآلا نأب عنم نم باجأو : لاق

 أرق نم ةالص ءازجإ ىف فالتخالا لقن مث « هلزنأ ام ىلع هتوالتب اندبعتی مث برعلا ناساب مهوق هلا ى نأ زوج

 *ىراقلا ناك ناف ليصفتلا ربظب ىذلاو « كلذ ىف لاطأو معو ناكمإلا نود زجعلا دنع كلذ زاجأ نمو ىسرافلاب ايف

 ةالصاا جراخ ناك ناو ًازجاع ناك نو هتالص ءىرمت الو هنع لودملا هل زوج الف ىبرعلا ناسالاب ةوالتلا ىلع ارداق

 دقف ةالصلا لخاد ناك ناو اكرثو العف هيلع بحجبام ظفح ىلا ةجاح هيو روذعم هنال هناساب ةءارقلا هيلع منتم الف

 اهرركيو اهلوةيف ىلرعب سيل نم اهب قطالا نع زجعيال ركذلا نم ةلک لک و ركذلا وهو الدب هل عراشلا لمج

 هيف لوخدلا دارأ وأ مالسالا ىف لخد نف اذ-ه لعو « معتي یح ةالصلا ىف هتءارق هيلع بحب ىذلا نع ءیزجتف

 امأو , هيف لخديف ةجحلا هيلع موقتل وأ هماكمحأ فيرعتل هل برعي نأ ساب الف همبفي مف نآرقلا هيلع "یرقف

 مجناسلب كلذ نأ هرهاظ ناك نو وف « باتكلا لهأ مکشدح اذإ » هلوق وهو ثيدحلا اذه ةلئسملا هذه لالدتسالا

 لغاشتام سيل بابلا اذه ىف ثيدحلا اذه داراب دارلا مث < ةلالدلا ىف ًاصن نوكي الف برعلا ناسلب نوكي نأ لمتحيف

 ةيبرعلاب مهباتك نم اورسف ايف اوقدص نإ باتکلا لهأ نأ ىلع ليلد هيف قييبلا لاق اک هنم دارملا امنإو لاطب نبا هب

 *ىرق ناسل ىأبف « تاذللا فالتخاب فاتخي ال دحاو هللا مالكو لزنآ امع ريبعتلا قب رط ىلع مهلا لزنأ ام كلذ ناك

 لاق « مريغو مجعلا نم ملسأ نمو ىنعي ( غلب نمو هب ؟رذنأل چ ىلاعت هلوق ىف دهاجب نع دنسأ مث ء هللا مالك وبف

 بابلا لوأ ىف ةيألا هذه ىلع مالكلا مدقت دقو « ريذن هل وبف هناسلب هانعم هغلب اذاف ةيبرعلا فرعبال نوكي دقو قبلا

 باتك و ىف هحرش مدقت دقو « نييدوهيلا مجر ىف ربع نبا ثيدح : كلاثلا ثيدحلا . باوبأ ةثالثب اذه لبق ىذلا

 هلرقو « ىنايتخسلا وه « بويأ » و ةيلع نباب فورملا مسقم نب ميهاربا نبا وه دنساا ىف « ليعامسا » و « دودحلا

 هريغ ةياور قو « لجر ةفص ةحتفلاب رورج وهو ىنيمشكلل اذك ءأرقا روعأ نوضرب نم لجرل اولاقف و هيف

 عضوملا ىلع ىأ « هيلع» ىنيمشكلا دنعو « مجرلا ةيآ ىلع ىأ « اهبلع هدي عضوف ه هلوقو عفرلاب وهو ءروعأ ايو

 هلوقو « ايروص نب هللا دبع وه عضاولاو « مالس نب هللا دبع هنأ مدقتو لئاقلا مهبأ اذك ( كدي عفرا لاق) هلوق

 بالا ىأ « اهتاكتن » یپمشکلا دنعو « مجرلا ىأ « همتاكتن ,



 دييحوتلا باتك - ۷ ۱ ۵۸

  رکناوصاب ةنآرقلا ویو« مارک عم وئآرقلاب رجالا : لإ ”ىبلا لوت تسیساپ - ۲
 ةساس ىبأ نع محارب نب رد نع ديزي نع مزاح ىلأ نبا ىنثدح ةزمح نب مهار ص - ۵:

 « هب يحب نآرقلاب توصلا نسحت ىبنل نذأ ٠١ ءىثل هل "نذآ ام : لوقي رم یبلا مس هنأ ةريره ىبأ نع »
 0 ینرخآ باش نیا نع سنوي نع ثيللا انثدح ركب ن ىح او - ۰

 « اولاق ام كفإلا له اهل لاق نيح ةشئاع ثيدح نع هلا دبع نب هللا ديبعو صاقو نب ةمقلعو تسلا و
 و ناو را رعأ ذئنيح انأو ىشارف ىلع نا تلاق ثیدما نم ةقئاط ینثدح لکو
 رم یف ا مكسب نأ نم رقحأ ناک یسفن ىف قالو لقب ايحو یأش ىف لزب هللا نأ ناغآ تنك ام هاو
 اهلك تایالا رشملا ( متم ةبصع كفإلاب اوءاج نيذلا "نإ ) : لجو زع هللا لزنأو « لقب

 يالل ینلا تمم : لاق ءاربلا نع » هارأ تباث نب یدع نع "رعسم انثدح میمن وبأ اشو - ۹
 « هنم ةءارق وأ اتوص ”نسحأ ادحأ تسع اف « نوتیزلاو نیو : ءاشعلا ىف أرقي

 سابع نبا نع » ريبج“ نب رليعس نع رشب ی نع "نينه انثدح لانو نب جاجح او - ۷
 ءاج نمو نآرقلا اوبس نوکر شل مع اذإف « هتوص عفری ناكو ةكم ايراوتم كَم ثینلا ناك : لاق امهنع هللا ىضر
 « ( اهب تفاذت' الو كتالصب "رب الو بكم هيب لو زعل لاقف « هب

 نع ةعصعص ىلأ نب نجرا دبع نب هللا دبع نب نجر دبع نع كلام ىنثدح ليعامسا شرم - ۸
 وأ كمتغ ىف تنك اذإف ةيدابلاو لا ةر كارأ ىنإ : هل لاق هنع هلا یفر ىردمللا دیمس ايأ نأ هربخا هنأ هيبأ
 دېش الإ یش الو "سنا الو نج ندذلا توص یم مسي ال ناف ءادنلاب كتوص مفراف ةالصال تن داف كتيداب
 ) الك لا لوسر نم هتممس : ديعس وبأ لاق « ةمايقلا موي هل

 أرقي هم *ىنلا ناك تلاق ةشئاع نع » همأ نع روصنم نع ”نايفس ان/دح ةصيبق اسو - ۹ اا ۶ ۰ ۵ 7 ها[. همس

 « ”ضئاح انأو یرح> ىف هسأرو نارفلا

 هلوق . ظفملا نسح عمة والتلا ةدوج انه هب دارلاو قذاحلا ىأ ( رهاملا مع ىنلا لوق باب ) هلوق
 ةفاضإ نم لوالاو ¢ رثک الل كلذك وهو » ةرفسلا عم 1 لاقف یپمشکسا نع الا رذ فال انك ) ةرربا مارکلا ةرفس

 حوالا نم نولقنی نيذلا انه مو « هانعمو هنزو بتاك لثم رفاس عمج ةبتكلا ةرفسلاب دارلاو همفص لإ فرصروملا

 ثيدحلا لصأو بونذلا نم نيربطملا نيعيطملا ىأ ةرريلاو « ىلاعت هللا دنع نيمركسملا ىأ ماركلاب اوفصوف ظوفحلا
 هجرخأو « ةررلا ماركلا ةرفسلا عم هل ظفاح وهو نآرقلا أرقي ىذلا لثم : ظفلب نكل ريسفتلا ىف ادنسم مدقت



 ثيدحلا ۷۰44-۷۵۵٩ ۱ ۹۹

 ماركلا ةرفسلا عم نآ رقلاب رهاملا و اعوفرم ةشاع نع ماش نب دعس نع ىفوأ ىلأ نب ةرارز قيرط نم هظفلب لسم

 ظفحلا ةدوج نآرقلاب ةرابملاب دارملاو ىورحلا هلاق « ةحابسلاب قذحلا هلصأو قذاحلا : رهاملا ىطرقلا لاق قریب

 . ةجردلاو ظفحلا ىف اباثم ناکسف هکناللا ىلع هرسي ام هيلع ىلاعت هللا هرسپ هنوكل هيف ددرت ريغ نم ةوالتلا هدوجو

 نم رخآ عضوم ىف املصي ملو ىراخبلا اهقلع ىلا ثيداحالا نم ثيدحلا اذه ( كتاوصأب نآرقلا اونيزو ) هلوق

 وبأو دحأ هجرخأو < اذهب ءارلا نع ةج وع نب نحرلا دبع ةياور نم دايعلا 0 قلخ باتك ىف هجرخأ دقو « هباتك

 ةريره فأ نع بابلا فو هجولا اذه نم ام حص ىف نابح ناو ةعزخ نباو ىرادلاو هجام ناو یاسالاو دواد

 فوع نب نمحرلا دبع نعو نسح دنسب دارفالا ىف ىنطقرادلا هجرخأ سابع نبا نعو « هجي ىف نابح نبا هجرخأ
 لاق ‹ فوقوم هنك-او كاملا نب ناغع دئاوف نم لوألا ىف ال عقو دومسم نبا نعو « فيعض دنسب رازی هجرخآ

 الف ظفحلا ةدوحب ةوالتلا ةدوج نآرقلا ىف ةراهلاو ليترتلاو دملا « کتاوصاب نآرقلا ونیز ه هلوقب دارملا : لاطب نبا

 راشأ یراخبلا لعلو : لاق ةرربلا ماركلا ىلع هرسپ ا ىلاعت هللا ریسیقب ةلبس هتءارق نوکتو ككشتي الو ملت
 ذتلب ثيحب برطم توصب هب رج لاو هب توصلا نسح عم هل ظفاحلا وه نآرقلاب رهالا نأ ىلإ بابلا اذه ثيداحأب

 دقو « بيرطتلاو نیسحتلاو نييزتلا ابلخدي اهناف ديعلا لعف ةوالتلا نوک تايثإ ىراخبلا هدصق ىذلاو « ىهتنا هعماس

 یراخبلا ضرغ نأ حراشلا نظ لاقف ريذملا نبا كلذ ىلإ راشآ دقو « دارملا ىلع لاد كلذ لكو كلذ دادضأب عقب

 نيسحتلاب ةرالتلا فصو نم مدقتام ىلإ ةراشالا هضرغ الو « كلذك سيلو توصلا نيسحتب نآرقلا ةءارق زاوج

 لكف « ضأاح انأو ىرجح ىف نآرقلا أرقي ه ةشئاع لوقك ةيرشبلا لاوحألا ةنراقمو عفرلاو ضفخلاو عيجرتلاو

 ؛ ىهتنا ةيناكملاو ةينامزلا فورظلاب قلعتيو لامفألا هب فصتت ام فصتتو ءىراقلا لمف ةوالتلا نأ ققع كلذ

 ءاربلا تردح نم « رکتاوصأب نآرقلا اونيز د ثيدح جرخأ نأ دعب دابعلا لاعفأ قاخ باتك ىف لاق ام هديؤيو

 ابأ اب : هل لاق مب ىنلا نأ هنع هللا ىضر یوم ىبأ ثيدح ركذو « امهنع هللا یضر ةريره بأ ثيدح نم هقلعو
 نم اذه نأك لاقف أرقي یسوم ابآ عم ظفلب ءاربلا ثيدح نم هجرخأو « دواد لأ ريمازم نم تيتوأ دفل ىموم

 ركذ مث ( هیش لك قلخو ىلاعت هلوقل مّئادنو دواد لآ ريمازم قیلخت ىف بير الو : لاق مث « دواد لأ تاوصأ

 دمي ناك لاقف لِي ىنلا ةءارق نع لثس هنأ سنأ ثيدحو « ثيدحلا « ةرفسلا عم نآرقلاپ رهالا » ةشئاع ثيدح

 هتوص اهب دمي ( ديضن علط اهل تاقساب لخنلاو ) رجفلا ةالص ىف أرق علي ىنلا نأ كلام نب ةبطق ثيدحو « ادم

 دمأو ربمأو لترأو ىلحأو نيزأو ضءب نم نسحأ ابضعب ةفلتخم مهتءارقو قلخلا تاوصأ نأ لب یللا نيف لاق مث

 دع وه ( مزاح ىبأ نبا ) هلوق ۰ ةريره ىأ ثيدح : لوألا ثيدحلا . ثيداحأ ةئس هيف ركذ مث « كلذ ريغو
 هيلا ةراشإلا تمدقت دقو ‹ ىمدتلا وه « میهار,ا نب دمح و و« داملا نبا وه هخبش « ديزي » و راد نب ةملس نب زيزعلا

 ىف اع هللا ىضر ةشئاع ثيدح : ىناثلا ثيدحلا . « ديحوتلا باتك » نم هب اوربجا.وأ مكلوق اورسأو : باب ىف

 نع باپش نبا نع دیزب نبا وه « سنوي , نع ثيللا نع ريكب نب ی ةياور نم افرط هنم ركذ . كفإلا ةصق

 ون ايحو ىفأش ىف لزني هللا نأ نظأ تنکام هللاو ىنكلو » ىنيمشكلا ةياور قو « هللاو نكلو , هيفو هخاشم

 مدسقتو ةنم ردقلا اذه ىلع رصتقا اذكه « اهلك تایالا رشعلا ( مكنم ةبصع كفإلاب اؤاج نيذلا نإ ) هللا ل ناف

 اوادبي نأ نودیرب  هلوق باب ىف ثيدحلا اذه نم ردقلا اذه دروآ دقو « هحرش عم رونلا ةروس ریسفت ىف هلوطب

 یرابا حق ۰ ۱۳ ج ۱۰ - م



 ديحوتلا باتك - ۷ 0

 تذيبف لاق مث «بابش نبأ نع ىرخأ قرط نم دارعلا لامفآ نخ ىف هركذو « سنوب نع رخآ هجو نم م( هللا مالك

 هناحبس نیبف لاق مث « ةوالتلا ركذ ايف تايآ ةدع ركذ مث « هنوني سانلا نأو هللا نم راذنإلا نأ اهنع هللا یضر

 : ثلاثلا ثیدخا . ىلاعتو هناحبس هللا نم ىحولا نأو « مهنع هللا ىضر هباعصاو ام ىنلا نم ةوالتلا نأ ىلاعتو

 ةءارق وأ اتوص نسحأ ادحأ تم اف نيتلاب » ییمشکسلا ةياور ىف ( نيتلاو ءاشملا ىف أرقي ) هلوق « ءاربلا ثيدح

 . مخنلا ةمج نم ةءارقلاب تاوصالا فالتخا نار انه هنم هدارمو «ةالصلا باتك و ىف هحرش مدت دقو « هنم

 « ناحبس ريسفت ىف مدقت دقو ( كنالصب رمت الو ا ىلاعت هلرق لوزن ىف سابع نبا ثيدح : عبارلا ثيدحلا

 تاوصالا فالتخا نایب انه هنم هدامو ( هب اوربجا وأ مكلرق اورسأو ال ىلامت هلوق باب ىف ابرق مدقتو

 الإ ءىث الو سنإ الو نج نذؤالا ترص ىدم عمسإال : ديعس ىلأ ثيدح : سماخلا ثيدحلا . رارسالاو ربجلاب

 ضفخلاو عفرلاب تاوصالا فالتخا نایب انه هنم هدارمو « ناذالا بانك » ىف هحرش مدقت دقو « ثيدحلا هل دبش

 ةشئاع ثيدح : سداسلا ثيدحلا . ىلوأو هل ةدابشلاب قحأ نآرقلاب تاوصالا عفر نأ هتبسانم هجو ىنامركلا لاقو

 ٠ ةباحصلا راغص نم ةبيش تاب ةيفص ىه هءأو « ىيشلا نمحرلا دبع نبا وه ءروصنم»و ىروثلا وه ( نایفس ) هلوق
 نم هب دارلا نایب مدقتو « ضیا باتک » ىف هحرش مدت ( ضأاح انأو یرجح ىف هسأرو نآرفلا ۳1 ) هلوق

 بايلا اذه ف هركذ ةبسانم هجو ربظي هنم و را نا مالك

 € هنم ریت ام اوأرفاف ) ىلاعت ہللا لوق اپ - ۳
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 قرع نیت دقت تاهت نیا E ای یک ف شم -- ۰
 3 رگ ی باس نبا نع لیمع نع تی ب نب ی 2

 ر ۰ ۳ ر 55 31 نت ر 5 7”

 ةروس أرقي 0 > نب ماشه تو: لوقي باطلا نب رع اسم اما هات لح ىراقلا ديع نب نهرا دبعو هم رگ

 رفت كتعع ىتلا ةروسلا هذه كارقأ نم : تلف هئادرب هتدبلف س ىتح تاربصتف ةالصلا ىف هرواسأ تدك ؟ارقن كيش ىلا ةروسلا هذه لارفآ نم + تاطق هلادرب هل لق لس قع تار ءالسلا ل راما تک

 ١ ۳ 0 ما 1 0 تاس دن ۲ 2 ۳

 هللا لوسر ىلإ هدوقأ هب تفلطن اف« "تأرق ام ريغ ىلع اهينأرقأ تب ذک : تلقف « اا ها لوسر امنأرقأ : لاق

 رمد ١ ماشه اي ارفا « هلسرأ : لات من رقت ملف ورح ىلع ناقرفلا ةروس أرقي اذه تعم ىلإ : تاقف و ا ًارقف ماه اي أ ا « سرا : لاتف ای ا ف اع ناق لا 2ر ما ت اذه تمس را : كات هن

 1 ۰ ١ 5 نیااص pe «a 3 51 2 ۰ س ©

 تأرقف ؟ رع اي أرقا : كَم نا لوسر لاق مث « تل زأأ كلذك الكم هللا لوسر لاقف « هتعمس ىتلا ةءارقلا

 هنم رسیت ام اوا راف فرحا ةعبس لع لزنآ نآرفلا اذه نإ « كل زا ثلذک : لاش

 ىف نیظفللا نم لک و « نآرقلا نم » نيقايللو ینیمشکلل اذک ( هنم رسيت ام اژرفاف ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 ةءارق ىف مكح نب ماشه عم هتصق ىف ربع شر دح هيف ركذ اهناكرأ ضعب ةءارقلا نال ةالصلا ةءارقلاب دارلاو ةروسلا

 ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ 0 هرخآ ىف هلوقو ۰ نآر قلا لئاضف ىف قوتسم هح رم م دقت لوو <« ناقرفلا ةروس

 دارملا نال » ةبألا ق ه دارلا ريغ ثيدحلا ىف هنم رستم اب دارلاو نآرقل ريمضأا « هئم رسی ام اژرفاف فرحآ

 لوالاف « نآرقلا نم .یراقلا هرضحتسیام ىلإ ةبسذلاب ثيدحلا ىف هب دارلاو « ةرثكلاو ةلقلل ةبسنلاب ةبالا ىف رسیتلاب



 ۳۱ ۷۵۵۲ - ۷۵۵۰ ثيدحلا

 ةيفيكللا ىف توافتلا ةبج نم ابلیق ىلا باوبآلل اشدحو ةمجرتلا هذه ةسانمو « ةيفيكلا نم یاثلاو « ةيمكلا نم

 ءىراقلل ةءارقلا ةبسن زاوج ةبج نمو

 : هم ی زلا لاقو 4 رک "دم ن م لمف رک دال نارقلا | 2 ر دقاو) : ىلاعت هلا لوق اپ - 5
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 ۳0۳ هم ی : لات 6 ¢ هل 4 1 2 کو

 كيلع هت ءارق انوه : كناساب نآرقل ان رسي : دهاجم لاقو

اط نم له : لاق 4 ركر دم نم لبف ركذال نارا انرب دقلو ) نا طم لاقو
 هباع ناف لع بل

 : لاق نارع ن 6 هلل دبع نب ف hb ید ؛دح لی لاق ثراو )| درع اح ا اش 6

/ 

 « هل قلخت ال OE لاق ؟ نولماعلا لمعی امف هللا لوسر اي تلق »
 ص

 نع ةديبع نب دعساءعت شعألاو روصنم نع ةبعش انثدح ردن انثدح راش نب دمع گله - ۲

 ضرألا قف 9 كك 3 ادوع ا ةزانج ىف ی و ناکه نأ قلك م ىنلا ن .ع هنع هللا یر لعن ء نم را دبع ى

 سيم لكف اولعا : لاق ؟ لکا الأ : اولاق ءرانا نم وأ يل نم هدعقم بتک الا دحأ ن « کتمام : لاقق

 ةبالا 4 قت ا اف )

 طاعتالاو راکذالا ركذلاب دارملا ليف ( ركدم نم لرف ركذلل نآرقلا انرسي دقلو ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 نم بابلا یف الوصوم هركذف ( هل قلخ ال رسيم لك تب ىنلا لاقو ) هلوق « دهاجب لوق یضتقم وهو ظفحلا لیقو

 « كراع هتءأ م ا ميلا اب نآرقلا انرسي دهاجب لاقو) هلوق ٠ ىلع ثيدح

 ىف دهاجم نع حج ی ىأ ن ,أ نع ءاقرو نع ییابرفلا هلصو دقو « نیوهملا نم نوذلا ديدشتو واولاو ءاهلا حتی وهو

 یتح ءىراقلا ناسل ىلع 9 : نآرقلا ریسیت لاطب نبا لاق « هانوم لاق  رکذلل نآرقلا انرسپ دقل و و ىلاعت هلوق

 « یهتنا اهدعب ام ىلع اصرح ةملكلا فذح و هدعبام ىلا فرحلا زواجيق ةءارقلا ىف هناسا قبس ام رف هتءارق ىلإ عراسي
 له لاق ( ركدم نم لهف رکذلل نآرقلا انرسي دقلو قرولا رطم لاقو ) هلوق . ريبك رظن دارملا ىف اذه لوخد قو

 ىربرفلا نع ىناجرجلل اضيأ تبثو هدحو ىن مشكلا نع رذ ىبأ دنع قیلعتلا اذه عقو هيلع ناعيف لع بلاط نم

 نا , یف مصاع ىبأ ن ركب وبأ هجرخأو ءرطم نع بذوش نب هللا دبع نع ةعمز نب ةرفع نع یابرفلا هلصوو

 امل رسيم لك لاق ؟ نولماعلا لمس مف هللا لوسر اي تلق و نیصح نب نارمع ثيدح ركذ 5 ةرض قرط نم « معلا

 لهأ فرسآ هللا لوسر اب لجر لاق لاق نارمع نع » هيف ردقلا باتك ىف قبس ثيدح نم رصت# وهو « هل قلخ
 وه هيف ثراولا دبع خيش « ديزي هو كانه هحرش مدقت دقو « نولماعلا لمعي. ملف : لاق . معن لاق رانلا لهأ نم ةنجلا

 هيفو هنع هللا ىضر ىلع ثيدحو « هركذف كشرلا ديزي انثدح لاق ةبعش ةياور نم كانه مدقتو  كشرلاب فورعملا

 نارمع ثيدح قو و هيفو اضيأ كانه هحرش مدقتو « نجلا نم وأ رانلا نم هدعقم بتك الإ دحأ نم كنم امو »

 لسهآ عم هللا مالک باب ىف روكذملا ديعس نآ ثيدح حرش ىف ةرمج يأ نب دمع وبأ خيشلا لاق « رسيم لك هلبق یذلا



aديح وتلا باتك - ۷  

 مهوقو « متيضر له ه هلوقب ةعجارملاو « كيدعسو كيبلب , مهباوج ةنيرقب ةنجلا لهال ىلاعت هللا ءادن هيف ةئجلا

 « ىناوضر مكيلع لحأ » هلوقو « لضفأ ءىش ىأو انيراي د مطوق و < لضفأ مكيطعأ الأ » هلوقو « یضرتال اذل امو د

 هتيفيك 2 رظنلاو 2 برعلا ةغاب رله ىلزأ مدق همالکو مک ىذلا وه ىلاعتو هن احبس هنأ ىلع لدبي هلك كلذ ناف

 رسم قح لزم هنأب ناعالا لب 6 دوج وم سل و هيلع لد هنأ الو فورحلا ىهو ثدحلا ىف لواحلاب لوقا الو عونمب

 ىف ةقشلا كرتنلف اردقم مالا ناك اذإ اولاق مهنأ مالكلا لصاح ینامرکسلا لاق « قيف وتلا هللابو قدص ةيبرعلا ةغالاب

 « ريسيتلا عم ةقشم الف هلمعل رسي ءىشل قلخ نم لك نأ باوجلا لصاحو , فيلكتلاب ىم ابلجأ نم ىذلا لمعلا

 نطاب : رخالا اههدحأ لطبال نیمآ انه نأ مريخأف لمعلا كرت ىف ةجح قيس ام اوذختب نأ اودارأ ىلاطحلا لاقو

 ىف لمعلا نأ مهل نيبف ةبقامل ةرامأ وهو ةيدوبعلا قح ةمزاللا ةمسلا وهو رهاظو « ةيبوبرلا مع هاضتقا ام وهو

 كاريشالا ة ۹1 نم هلق ۷ بابلا اذه ةيسانم نأكو : تلق . نطابلل كرشال رهاظلا نأو لجالا ف 0 أ ریظب لجاعلا

 لعأ هللاو ريسيتلا ظفل ىف

 ) روطسم باتکو روطلاو ) (٠ ظوفح حول ىف ديجم نآرق وه لب : ىل ىلاعت 0 لوق تسي بس ۵ ۵

 ملکتیام ۰ لوف نم ظفاب | 1 :a اضاو باتكلا له 2 رباتكلا مأ ف نوط : نورطسب بوتکم : ةداتف لاق

 غفل ليزي دحآ سیلو « نولیزب : نوف رحم (* ( ةثرشلاو ريخلا بتکسی : سابع نبا لاقو ؛ هيلع بش ی

 : ةيعاو « مهمأوالت_ : مهسسارد « هليوأت ريغ نع هنولوأتي : هنوف رحم مک او لجو زع هللا بتک نم بانک
 ريت هل وهذ نآرقلا اذه غلب نمو « کم لهآ ىنعي : 4 ؛ کرذنٌأل نآرقااذه ىلإ یعتواو ءاهظقحت : اهيمتو « ةلضؤاح

 نع ةريره ىلأ نع 2 مفار یبا نع ةداتق نع ىلأ تم م اخ طایخ نب ةفيلخ ىل لاقو - ۳

 دنع وهف یضغ ىتحر تقبس لاق وأ "تبلغ « هدنع اباتک پتک قالا للا ىضق ال : لاق یی 'ىبلا

 « شرعلا "یقوف

 انئدح لوقی ىلأ تعم تعم انثدح ليعامسإ نب لمح انئدح باغ ىبأ نب دم یر - ۶

 شو نا انا : لوقب هنو هلا توش ۳ یر ةريره "بأ مع هنأ هئدح مقار | 1۳ نأ م دات

 رکذ نأ دعب دابعلا لاعفأ قلخ ىف ىراخبلا لاق ( ظوفحم حول و دع نآرق وه لب ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 فاصلا ى روطسلا بواقلا E ىعوم لا نآرقلاو 0 رطسنو ظفح نآ رقلا نأ هللا نكد دق: أه دعي ىذلاو ةبالا هذه

 لاق روطسم باتكو روطلاو ( هلوق . قولخ هناف دلجلاو قرولاو دادملا امأو « قولخم سيل هللا مالک ةئسلالاب وألا

 ىف ةداتق نع ةبورع ىلأ نب ديعس نع عيرز نب ديزي قيرط نم دايعلا لاعفأ قلخ ىف ىراخبلا هلصو ( بوتکم ةداتق

 نم كيم نب ديبع هلصو « باتكلا وه : روشنم قر ىف «بوتكملا : روطسملا لاق « روطسم باتكو روطلاو و هل و

 یآ نبا نع دی نب دبع جرخأو 3 هوع ةداتق نع اریهالک رمعم نع قازرلا دعو نمحرلا دمع ن نابيش ةياور



of ۷٥٥4 -۷۵۵۳ ثيدحلا 

 : نورطسسي) لوق . فمص ىف لاق « روشنم قر ىف » ةبوتكم فحص لاق « روطسم باتكو ه هلوق ىف دهاجب نع ی
 « نورطسب امو مقلاو» هلوق ىف ةداتق نع نمحرلا دبع نب نابيش قيرط نم ديمح نب دبع هدروأ « نوبتكي ىأ (نوطخي
 قيرط نم خوسنملاو خسانلا باتك ىف دواد وبأ هلصو ( هلصأو باتكلا ةلمج باتكلا مأ ىف ) هلوق . نوبتكي امو لاق
 دبع هجرخأ اذكو « هلصأو باتكلا ةلمج لاق (باتكلا مأ هدنعو تبشيو ءاشو ام هللا اوحم إل هلوق ىف ةداتق نعرمعم
 ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا دنعو َةداَدَ نع رمعم نع هريسفت ىف قازرلا
 نم ظفلبام) هلو ۰ لدبي امو بتكي امو خوسنملاو خسانلا باتكلا مأ ىف هدنع كلذ ةلمج لوقي (باتكلا مآ هدنعوإل
 نع ةبورع يأ نب ديعس نع قحا نب بيعش قيرط نم متاح ىبأ نبأ هلصو « هيلع بتك الا ءىث نم ملكتبام (لوف
 نع ةمادق نب ةدئاز قيرط نمو هيلع بتك الإ ءیش نم هب ىلكترام لاق « لوق نم ظفلب ام , هلوق ىف نسحلاو ةداتق
 ىربطلا هلصو (رشلاو ريخلا بتكي سابع نبا لاقو ) هلوق . هناسل هللقو « هقير هدادم كلما : لاق عمج نع شعالا
 امن] لاق « لوق نم ظفل ام , ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ةمرکع نع ناسح نب ماشه قيرط نم متاح ىنأ نباو
 الإ لوق نم ظفليام ل ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرظ نم اضيأ جرخأو  رشلاو ريخلا بتكي

 تشج تبهذ تبرش تاكأ : هلوق بتكيل هنأ ىتح رش وأ ريخ نم هب ملكتام لك بتكي لاق ( ديتع بيقر هيدل
 اوحم ) هلوق كلذف , هرئاس قلأو رش وأ ريخ نم ناك ام رفأف هلمعو هلوق ضرع سيخلا موي ناك اذإ ىتح تيأر
 نب هللا دبع نب راج نع خاص ىبأ نع یلکلا قيرط نم اذه یرطاا ج رخأو ( باتكلا مأ هدنعو تبثش و ءاشيام هللا
 جرخأو « اذه ارباج كردي مل خاص وبأو كورتم ىلكلاو ؛ ةدحوم هرخآو ةزومبم ءاي مث ءارلا رسكب بائر
 هيلع بتك الإ ءىش نم ةب ملکتیام « لوق نم ظفلي ام و نسحلاو ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس قيرط نم ىربطلا
 هلوق  ةروکذلا ةحلط ىبأ نب ىلع ةياورب امنیی عمحجو : تلق . رشلاو ريخلا ىف كلذ ان لوقب ةمركع ناكو
 ىذلا اذكو همالك نم هلبق ىذلا نأ عم تباث هجو نم سابع نبا مالك نم الوصوم اذه رأ مل (نوليزي : نوفرحي )
 نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا كلذ عيمج جرخأو «هدعب امو « مهتوالت : مهتسارد ,هلوق وهو « هدعب
 ريسفت وهو انه ركذ ام فلاخ ام سابع نبا نع , نأش ىف وه موي لك » هلوق باب ىف مدقت دقو « سابع نبأ

 هلوق ىف زاجنا بانك ىف ةديبع وب أ لاقو « هبنم نب بهو قيرط نم متاح ىبأ نبا هجرخأ معن « نوليزي هلوقب نوفرحي
 ىلع هلمجي نأ مالكلا فيرحتو ةلامإلا فيرحتلا بغارلا لاقو « نوريغيو نوبلقي لاق « هعضاوم نع ملكلا نوفرحي
 رع هللا بتك نم هللا باتك ظفل ليزي دحأ سیلو ) هلوق ۰ رثكأف نيبجو ىلع هاح نكمي ٹی لاتحالا نم فرح
 نبا انخيش لاق « هليوأت ريغ ىلع هنواوأتی » ىنومشكلا ةياود ىف (هليوأت ريغ نع هنولوأتي : هنوفرحب مهكلو لجو
 نم ريثك حرص دقو - یراخبلایآ - هراتخم وهو ةيآلا هذه ريسفت ىف نيلوقلا دحأ هلاق ىذلا اذه هحرش ىف نقلا
 هلاقام فلاخي وهو امهقاروأ ناهتما زاوج كلذ ىلع اوعرفو ليجنإلاو ةاروتلا اولدب ىراصنلاو دوها نأب انیاحصآ
 سابع نبا ريسفت هب ليذ ىراخبلا مالك نم هرخآ ىلا « دحأ سیلو ه هلوق نأ ىف جرصلاك وهو ؛ یا انه ىراخبلا
 ىلع 1-2 هذه ىف فلتخا نيرخأتملا حارشلا ضعب لاقو « ةبالا ريسفت ىف سابع نبا مالك ةيقب نوكي نأ لمتحي وهو
 نم قالط] لمح ینشو « طارف] وهو نابتمالا زاوج حنا لوقلا ىضتقم وهو ابلك تلدب ابن : اهدحأ ؛لارقأ
 هلوق كلذ نم « لدبت مل ةريثك ءايشأ اهم ىب هنأ ىف ةريثك رابخالاو تابآلاو  ةرياکم ىبف الإ و کالا ىلع هقلطأ
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 كلذ نمو « ةيآلا < ليجنإلاو ةاروتلا ىف مدنع ابوتکم هنودحي یذلا یالا ینلا لوسرلا نوعبتی نيذلا 9 ىلاعت

 ( نيقداص متنک نإ اهولتاف ةاروتلاب اوتأف لق إل ىلاعت هلوق هديؤيو « مجرلا ةيآ دوج و هیفو نييدوهلا مجر ةصق

 اهنم ریسیلا ىف عقو : اهئلاث « هيلع لوألا لح یغینیو ةريثك هتلدأو ابمظعم ىف نكلو عقو لیدبتلا نأ : اهيناث

 : ابعبار « حيسملا نيد لدب نم ىلع حيحصاا درلا هباتك ىف ةيميت نب نيدلا قت خيشلا هرصنو « هلاح ىلع قاب ابمظعمو

 ادرجب ةلّكسملا هذه نع ةيمين نبا لس دقو « انه روكذملا وهو ظافلالا ىف ال ىناعملا ىف رييغتلاو ليدبتلا عقو امن

 ( هتالكل لدبم ال  یلاعت هلوق اهنم ةريثك هجوأ نم ىناثلل جتحاو «نيلوق كلذ ىف ءاملءلل نأ هيواتف ىف باجأف

 ىلع لا نم ركذ اب عمجا نيعتي الو م هنولدبي نيذلا ىلع ةمثإ امئاف هممسام دعب هلدب نف  یلاعت هلوقب ضراعم وهو

 « ىنعملاو ظفللا نم معأ وهام ىلع تابثإلا فو مكحلا ىلع ىننلا ىف لما زاوجل تابثإلا ىف ىنعملا ىلعو ىننلا ىف ظفللا

 كلذب خسنلا دراوتيف ليدبتلا عقب نأ لاحلا نمو فلتخيال لامشلاو بونجلاو برغلاو قرشلا ىف ةاروتلا خسن نأ اهنمو

 ةدوجوملا خسفلاو لدبلا مادع) زاج ليدبتلا عوقو زاج اذإ هنال بيجع لالدتسا اذهو « دحاو جام لع

 امل رصنتخم نآللف ةاروتلاب قلعتي امف امأ « ةخاط كلذب رابخالاو ليدبتلا دنع مدنع رمآلا اهياع رقتسا ىتلا ىه نآلا

 امأو « مهلع اهالمأف اريزع ءاج ىتح مهتک مدعأو ريسأو ليتق نيب مهقزمو ليئارسا ىنب كلهأو سدقملا تيب ازغ

 میفیرحتو مهيديأب ىذلا ليجنإلا ىف ام ىلع مرباكأ میکسلم عج ةيفارصنلا ىف اولخد امل مورلا ناف ليجنإلاب قلعتي ايف
 الام نيباتكلا ىف دجو دقو <« ال وأ ظافل لا تفرح له عازنلا امنإو ةرثكب مدنع دوجوم وه لب رکنیال ىناعملا ,

 للملا ىف لصفلا هباتك ىف مزح نب دمع وبأ درس دقو ءالصأ لجو رع هللا دنع نم ظافلالا هذبب نوكي نأ زوج

 دنع ىتلا دوهيلا ةاروت نم ةقرو لوأ ىف لصف لوأ ىف نأ ركذ هنأ كلذ نم « سفجلا اذه نم ةريثك ءايشأ لحنلاو .

 مار ول ةدحاو ةفص ىلع ايف نوفلتخ ال براذلاو قراشملا ىف اوناک ثيح مهيوسيعو مهتاناعو مهئارقو مهنابهر

 اوناك نيذلا ةينوراملا رابحالا ىلا مدنع اهيلع اقفتم مدنع حضتفال ةظفل اهنم صقتي وأ ةظفل اهف ديزي نأ دحأ

 ةرجشلا نم مدآ لك أ اا لاق ىلاعت هللا نأو « نوراهلا ارزع ىلإ كئلوأ نم ةغلبم انآ نوركذي ىناثلا بارخلا لبق

 مدلا نم مهيلع لسرأ ام ريظن نوعرفل اوامع ةرحسلا نأو رشلاو ريلا ةفرعم ىف انم دحاوك راص دق مدآ اذه

 رجلا هتقس نأ دعب اهابآ امم لك تعجاض هموق كاله دعب طول یتبا نأو ضوعبلا نع اوزجع مهنأر عدافضلاو

 حقو ليدبتلا نأ ىرخأ عضاوم ىف ركذو « ةعشبتسملا ةركنملا رومالا نم كلذ ريغ ىلإ هنم اتلمخ اممم الك ءىطوف

 نالا مهديأب ىتلا ةاروتلا صن نم ءايشأ قاس مث نآلا هيلع ىهام ىلع روك ذملا ارزع اهالمأف تمدعأ نأ ىلا امف

 دوبيلا ىديأب نيتللا ليجنإلاو ةاروتلا نأ نورکش نیلسلا نم موق نع انغلبو : لاق مث ادج رهاظ ايف بذكلا

 نوفرع إل مآ ىلع المتشا دقو ةنسلاو نآرقلا صوصتب مهتالابم ةلق كلذ ىلع مهل لماحلاو نافرع یراصتلاو

 , هللا دنع نم وه امو هللا دنع نم وه نولوقيو . نودلعي مو بذکلا هللا ىلع نولوقي ال و هعضاوم نع کلا

 ةباحصلا ةفص ىف یلاعت هللا لاق دق نب رکنلا ءالوف لاقیو ٠ ب نودلعي مو قلا نومتکسیو لطابلاب قلا نوسبلیو

 یراصتلاو دوهيلا ىديأب سيلو « ةروسلا رخآ ىلإ هاطش جرخأ عرزک لیجم الا ىف مبلثمو ةاروتلا ىف ملثم كلذ
 ممومتقدص ناف « نيباتكلا ىف سم دمحم رکذال نأ ىلع اوقفتا دق رتاوتم لقن میلقن نأ یعدا نا لافیو اذه نم ءیث

ra 3قبدصت زوج الف الا و « هباحصأل الو مثلَ دم رک ذال نأ هوعز ف موقد صف رتاوتاا لقن لقا هنوكل  
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 یثک رزلا نيدلا ردب خیشلا لاقو « دئاوف هیفو همالک یبتنا ادحار ائيجم تیم عم ضعب بیذکتو ضعب

 ىف وأ ىنمملاو ظفللا ىف وه له افالخ ةاروتلا فیرحت ىف نإ لاقف - یراخبلا لاق ام ىنعي - اذهب نيرخأتملا ضعب

 لاغتشالاو « اولدب و اوفرح مهنأ فالخ الو « لطاب لوق وهو ابتملاطم زاوج ىأرو ىناثلا ىلا لامو « طقف ىنعملا

 وأ : لاقو « ةاروتلا نم ءىش امف ةفيحص رم عه ىأر نيح هلو بضغ دقو <« عاجالاب زوم ال اتر اتک و اهرظنب

 هدیق دقو هيف مالك الف عاجإلا تبث نإ : تلف . هيف بطضغام ةيصعم هنأ الولو یعابتا الإ هعسو ام اح ىموم 5

 كلذب لغاشت ول هنأ مهفي هنال بولطلا لصح الف هريغ نود كلذب لغاشتي نم دارأ ناف اهرظن و اهتباتكب لاغتشال

 مدقت ام عم نالطبلاب روكذملا لوقلا هفصو ىفو « رظنلا لع وهف لغاشتلا قاطم دا رأ نإ و « زاج هريغب هلغاشت عم

 نآرقلا نامجرت سابع نبال اضيأ بسنو « ةاروتلاب سانلا لعأ نم وهو هبنم نإ بهول بسن دقف «اضيأ رظن

 ىذلا زاوجلا مدع ىلع هلالدتسا ىفو « اهتيكح ىتلا فااخما ةلدأ در لغاشتلاو ردصلاب عفدلا كرم هل ىغبني ناكو
 هل ظفللاو رازبلاو دمحأ هجرخأ دقو « روكذملا ثيدحلا رخت دعب هركذأس ًاضيأ رظن رمع ةصقب هيف عامجإلا ىعدا
 ملل هللا لوسر هجوو أرقي لعج مقلب ىنلا ىلا هب ءا ةيبرعلاب ةاروتلا نم اباتك ربع خسف : لاق رباج ثيدح نم

 مع هللا لوسر لاقف ؟ قلي هللا لوسر هجو ىرت الأ باطخلا نبا اي كعو : راصأآلا نم لجر هل لاقف . ييغتي

 هاو « لطايب اوقدصت وأ قحي اوبذكت نأ امإ ین و « اولض دقو ۶ ودبی نل مهنإف ءىش نع باتكلا لهآ اولأاست ال »

 ىلعي یو اضيأ دحالو « فيعض وهو ىتعجلا رباج هدنس قو « ىنعبتب نأ الإ هل لح ام مريظأ نيب یوم ناک ول

 رک ذف بضنف رقم یناا ىلع هأرقف باتكلا لهأ بتك ضعب نم هباصأ باکی تأ رمع نأ راج نع رخآ هج و نم

 دلاج هدنس قو « ىنعش نآ الا هعسو ام ارح هوا ول هد یف یذلاو » : هيفو یراعنالا لوق نود هو

 نم عم اوج رمع ءاج و ءادردلا یآ نع هيف فلتخمو لوح هيف دنسإ ىناربطلا هج رخآ و « نیل وهو دیعس

 نيب یوم ناك ول , هيفو ؛ناذالا یر ىذلا ديز نب هللا دبع رع بطاخ یذلا یراصن الا ىمسو «هوحنب رکذف

 ءاج» لاق تباث نب هللا دبع ثيدح نم ىناربطلاو دمحأ هجرخأو ءاديعب الالض مالطا ینومتکرتو هومتعبتا م ۶ ربظآ

 : لاق ؟ كيلع اهضرعأ الأ ةاروتلا نم مماوج ىل بتکسف ةظيرق ىنب نم ىل خأب ترم ىنإ هللا لوسر اب لاقف ريع

 یومتکرتو هومتعبتا 9 عین یموم حبصأ ول هديب دمت سفن ىذلاو » هيفو ثيدحلا 5 د هللا لوسد هجو ريذتف

 همم اصعب هب رضف سيقلا دبع نم لجر هما رع دنع تنك لاق ةطفرع نب دلاخ قيرط نم ىلعي وبأ جرخأو « مالضل

 كنأ ىنذلب ناف هعاف قلطنا لاق كرمأب ىنرم لاق لايناد باتك تخسن ىذلا تنأ لاق ؟ نيم ومل ا ريمأ اب ىلام لاقف

 هللا لوسر یل لاقف تشج مث باتکلا لهأ نم اباتك تخستناف تقلطنا لاق مث « ةبوقع كنکمنال هتأرقأ وأ هتأرق

 سانلا اأ اب : امف ةصق ركذف هاتيجو ترحا ىتح بضفف انلع ىلا الع هب دادزتل هتخستنا باتک تلق اذه ام رب

 ىفو « اوكوهتت الف ةيقن ءاضيب اهم مکتیت دقاو اراصتخا مالكلا ىل رصتخاو همتاوخو ماكلا عماوج تت و دق ینا

 هب جیت ام اف نکی مل ناو یهو ثيدحلا اذه قرط عیمج هذهو « فيعض وهو یطساولا قدا نب نجرلا دبع هدنس

 نيب ةقرفتلا ةلتساا هذه ىف ىلوآلاو ميرحتلل ال هیزتتلل كلذ ةيهارك نأ ربظي ینلاو« الصأ ام نأ یضتقب ابعومب نکل

 اس الو هل زوجيف خسارلا فالخم كلذ نم ءىش ىف رظنلا هل زوج الف نامي الا ىف نيذعارلا نم رصيو نكمتي مل نم

 دوولا e ازاإو ةاروتلا نم ام دحو ادق ةعالا لقن كلذ ىلع لدس و < فانت هلا ىلع درلا ىلإ جاتحالا دع
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 . امأو هيلع اودراوتو هولعف ال هيف رظنلا زاوج مداقتعا الولو . مهاتك نم هنوجرختسب ام مع دمحم قيدصتلاب

 نم بم دق ةنأب ض رثدم وهف هم بضغام ةيصعم نكي 0 ول هنأ هاوعدو بضغلا نمدرو امب ميرحتلا هلالدتسا

 حبصلا ةالص ذاعم ليوطت نم هیضذک كاذ هلم قبلي ال نع ردص اذإ ىلوألا فال وهام لعف نمو هوركملا لعف

 ىف مدقت دقو « لبإلا ةطقل نع لأس ىذلا لثم حضاولا رمالا مف ىف ريصقت هنم عقي نم بضغي دقو « ةءارقلاب

 وبأ لاق ( هنولوأتي ) هلوق ٠ بضخلا نم زوجام « بدالا باتک و ىف یضمو < ةظعولا ىف بضفلا « معلا باتک د

 دیبع وبأ لاقف نورخآ امهیب قرفو ريسفتلا ليوأتلا < ىلاعت هللا الإ هليوأت ملعب امو ) ىلاعت هلوق ىف ةفئاطو ةديبع

 بحاص یحو لکشلا ظفللا نع دارملا فک ريسفتلاو 2 رهاظلا قباطيام ىلا نالمتحا دحأ در ليوأتلا یورفا

 لسیقو « ظفللا رهاظ كرت ام هالول ليلد ىلإ جاتح ال ام ىلإ لصالا همضو نع ظفللا رهاظ لقن ليوأتلا نأ ةيابللا
 كشال لاق نم لاق 4 هش بيرال 3 لاعت هل وه عرضه لدمو « هنع جراخ ليلدب دضتعم ظفل لاتحا ءادب | ليوأتلا

 مآ ¢ هن ول وأتب 0 هل وق یراخبلا دارمو 3 ليوأتلا رف كلا لقال هيسفن ف قح هن ال لاو نمو ۰ رسا وهف هش

 بيرفلا دارلا ناکو دعو بيرق نييئعم لمت ةينارعلاب ةملكلا تناك ول م ليوأتلا نم برضب دارلا نوفرح

 ةحاط ینآ نب ىلع قيرط نم متاح بأ نبا هلصو ( مهتوالت : متسارد ) هلوق ٠ كلذ وعو ديعبلا ىلع اهنولمحي مهناف

 نم له ةراشالا نذالا دارف] ف ةتكذلا لبق « ةظفاح لاق 4 ةيعاو نذأ ابعتو 3 لاعت هلوق اذک و سابع نبا نع

 نم ىمعتلا هجرخأ 6 لع نذأ ىهو صاخ ةبألا هذ.ه ىف نذالاب دارلا نآ فرض رخ ف دروو « سانلا نم یه

 دیعس جرخأو « ميلا فیفختو ةثلثالا مضب ىلاعلا ةزح وبآ هدنس قو « ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع لسرم

 نمو » کم لهأ ىنعي ( هب کرذنال نآرقلا اذه “لا ىحوأو ) هلوق . هوحن لوحكم لسرم نم ىربطلاو روصنم نبا
 «غلب نمو » هلوق نيتلا نبا لاقو « سابع نبا ىلإ روكذملا دنسلاب متاح ىبأ نبا هلصو« ريذن هل وبف نآرقلا اذه غلب

 درلا باتك ىف متاح ىبأ نبا جرخأو « روپشلا وه لوالار « للا غلب نمو : ىنعملا ليقو « ءاهلا فذغ هفلب ی
 باع ىلع دشأ ةيآ نآرقلا ىفام لاق رغصم ةدحوم مث هار مث ةمجعم ءاخب ىيرخلا دواد نب هللا دبع نع ةيمهجلا ىلع

 وه ( ىنأ تمم ) هلوق . ىلاعت هللا نم هعمس امتأكف نآرقلا هناب نف ( غلب نمو هب كرذنأل ل ةيالا هذه نم مهج
 حيرصتلا هدعب ىذلا دنسلا یو ةئمنعلاب عقو اذ ( عفار ىبأ نع:ةداتق نع ) هلوق ٠ ىميتلا ناخرط نب ناملس

 ی ( قلخلا هللا یضق ال ( هلوق . ةرب ره أو عفار > عامسلاب اذكو لسم دنع عفار ىفأو ةداتق نم ثردحتلاب

 ورف ) هلوق . تقبس مرجلاب اهدعب یتا فو كشلاب اذك ( تقبس لاق وأ 'تبلغ ) هلوق . « قلخ امل» ینیمشکاا ةياور

 ىف « شرعلا قوف ه هلوق ىلعو « هسفن هللا مرذحيو باب ىف « هدنع و هلوق ىلع مالکسلا مدقت ( شرعلا قوف هدنع

 . شرعلا قوف ظوفحما حوالا نأ ىلإ ةراشالا هنم ضرفلاو اضيأ ثيدحلا حرش مدقت و « ءاملا ىلع هشرع ناكو باب

 ناک و یملایطلا هل لاقی و « دادخب لزن یسموق وهو « انثدح , رذ ىبأ ةياور ىف ( بلاغ نأ نب دم یثدح ) هلوق

 اذه ىف یراخبلا لزت دقو « ناذتتسالا باتک , نم دیلاب ذخالا باب ىف هرکذ مدقت ج یراخبلا نارقأ نم اظفاح

 تاوعدلا و داپاو لما ىف هدنمف داو ةطساوب ریثکسلا هنع جرخأ هناف رمتعم ثیدسم ةبسنلاب ةجرد دانسالا

 هدسنع هناف ةداتق ثيدحل ةبسنلاب نیتجرد و « رععتم نع ددسم اهجرخآ ثيداحأ ةدع سابللاو حلصلاو ةبرشالاو

 نم مع یراهالاو یراصت الا هال | دنع ن E2 نم عما دقو ةع نع لا و ةطساوب 05 ةيعش هیاور نم ريثكلا
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 یرصذ بلاغ یآ ن لړ خيش ۰ لیعاعا نس درو و < عماجلا 1 ةهج را هذه ىراخيلا جر 1 نكلو یمیّلا ناملس

 خيراتلا ف 4ع جرخأ دقو « ىراخيلا خویش نم ةيلاثلا ةقيطلا نم ةم.ظع نزو نواو ةلمبع ةع نأ نإ هل لاقي

 لک ن حلاص لدم .ىراخبلا نع تد> نم هم ع دو و ¢ عضوملا اذه الإ اش عماجلا ف al رأ مو ةطساو الب

 لاو 4 رده ااش ءىش رکا 21 قر ”امو کسقاخ " او ا : یل ۳ ىلاعت ها لوق ببسااب ج ه1

 « شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس ىف ض رالاو تاؤامملا قلخ ىذلا لا كب ر نا « مةلخاما ويحأ ) : نب 1س

 41 ”كلرابت 4 و یا ادا 7 دا 1 رع أب تار ەھ ”موحُنلاو ًرمقلاو ا مح ةا لیلا ی

 "نامالا م ا 7 ىنلا یو < 4 مال یا ادا هلالأ ىلا عت هل و رمألا نم قاحلا ها لب : ةع نبا ی

 « هلیس ىف اخو ه هللاد ناعإ : e لضفأ أ لاعال 3 ا م ینلا لج : "ةربره هوو رذ وبأ لاق ۾ الع

 اناخد اهب انا نإ رمالا ن ا ما 0 : سم ین سیقلا دبع دفو لاقو « 09 وناك اهب ءازح : لاقو

 ) a زا او رقالصلا ماقإو قدامشلاوناجالاب مهرمأ مأف ةنجلا

 "یمیمتلا 2 و ةبالف ىلأ نع بوی انثدح باهولا دبع انثدح باهولا دبع نب هلا دبع اشو - ۰۵

 "یرمشالا یوم یآ دنع انكف « ناو و نیر رعشألا نيو مرج نم ىلا اذه نيب ناك : لاق مك 0

 هئيأر "ین : لج را لاقف هیلا هاعدف ىلا اك مث فب ن لو طب اجت مدي ی ت

 a نم 5 ف لس ی ۳ اا تبتآ * وا كاذ ٠ ك ج : لاقف : هک ۷ * تفاف هترذقف ايش لک اب

 نأ : لاقف انع لاسف لبإ 0 دل ین ین < کنج ام ىدنعأمو كس اأ ال ساو : لاق « لمحت ١

 انلمحال هالك ملا كومو E EE e ی اراذل رغ د دو ذ سرخ ك رماف ؟ نویرمشالا 0

 :لاقف « هل الف هيلا انمح رف ادب 2 حلقت ال لاو هی لكك ها i مور ءال 3 ام ام ةدنج امو

 وه یدل ثا الزام ارام ربع یر نی ىلع "فاحآ الراو كلج نا نكلو کلجا ا ان[ ثمل

 ۱ « اهتال#و هنم ريخ

 نبال تلق یعبضاا ةرج وبآ ادح» دلاخ یا و انندح مع وبآ اند ع ف 0 اش - ۰

 او "رضم نم نيكرشملا كنبيو ای نإ : اولاق زا رشا لوسر ىلع سيقلا دبع فو مرق : لاقف سابع

 Us REE A E لم انرف « مرح رهشأ ىف الإ كيلا "ل هنال

 ماقإو « هلا الإ هلإ الأ ةداهش « اب ناوإلا ٠١ نوردت لو راب ن ِءإل: 2 : عبرأ نع 3 اأو ؛ مرا 1 ٤

 یرابا عف * ۱۳ ج ۱۷ ¬ م
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 فورظلاو ريقتلاو ءابدلا ىفاوب رشت ال : عبرأ نع 3 مأو . سجا من لا نم اوطعتو ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا

 » ةمتنحلاو ةتف

YooYنآ اهع دنا "یضر شاع نع ) دم نب نب ساقلا ن 0 مد 03 ثلا یو حب دیعس نب ةبيتق 06 —  

 e ۳ ةمايقلا موي "نوب ذعب روّصلا هذه بادصأ نا : لاق ةت 2 هللا لوس

 : لاق !بلع ا ىضر رع نبا نع » عفان نع بوبا نف دیز نب داج تو دح نامنلا وبآ "رو --  ۸هما ٠

 ۴ کت رز ات لاقي ةمايقلا موی كوب لعب روصلا هذه باحعآ نإ تینا لاق

 اشر ره "اب مس مرز ىبأ نع را 0 ليضف نبأ انثدح هما نب دم شب - ۹

 وا ورد ای زا نا بهت ا نو املا كر ا ىنلا تمم » لاق هنع

 € 6 زا وكي

 ةمجرلا هذهب یراخبلا ضرغ نأ بلبلا نع لاطب نبا ركذ ( نوامعت امو کقلخ هللاو ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 سمشااو إل هلوقب قلخلا نيبو € نك ل هلوقب رمالا نيب قرفو « ىلاعت هلل ةقولخ 2 دابعلا لاعفأ نأ تا

 مث « هرمآ نع وه ان اهقلخ ىلع لدي ىذلا اهریخست و قاخلا ريغ رمالا لمل 14 هرمأب تارخسم موجنلاو 0

 مرا ةنجلا مهلخدي لمع نع اولأس ثبح سيقا دبع ةصق ىف ركذ اک هلامعأ نم لمع نامبإلاب ناسنالا قطن نأ

 ةيردقلا ىلع درلا « كلح ىذلا هللا امثإ و » روكذملا ىموم ىبأ ثيدح فو. امم ركذ امو ةدابشلاب هرسفو 0

 دقو ىلاعت هلوقو « هنم طقس هلعل و مه اذك ( ردقب هانقاخ ءىث لک انإ ) هلوق . مهلامعأ نوقاخي مهنأ نومعزب نيذلا

 ريدقتلا : ینامرکلا لاق € ىبر تاماك-! ادادم رحبلا ناك ول لق إل ىلاعت هلوت باب ىف ةبألا هذه ىلع مالكلا مدقت

 مكقاخ  هلوت امأو « یرخالا ةبآلا ىف هب حرص اك ءىث لك قلاخ هلل نوكي نأ هنم دافتسيف ردقب ءی لك انقاخ

 قلخلا ريغ انه لمعلا نأ باوجلاو لوألا ىلع لكشي دقف دابعلا ىلإ لمعلا ةبسن تابثإ ىف رهاظ وهف ( نوامعت امو

 ان هدوجو نأ ثيح نم ىلاعت هللا ىلا دنسیو « اعنص هيف هل تيثأ ثيح ديعلا ىلإ ادنسم نوكي ىذلا بسكلا وهو

 «ةداع د.علا ىلإو ةقيقح هللا ىلإ دئسم ورف < ريجلا نات هبجو « ردقلا ىفات ةبج « ناتېج هلو هتردق ات وه

 رظنلاب ومف ىلاعت هللا ىلإ دابملا لاعفأ نم دنسآ ام لكف « كرتلاو لعفلاو ىهنلاو رمآلا اهلع بتر, ةفص یمو

 عقب هیلعو بسكلا هل لاقيو ىلاعت هللا ريدقتب لصحم امنإ دبعلا ىلإ دنسآ امو ء قلا هل لاقيو ةردقلا ريثأت ىلا

 هللا كلم وه امتإ دبعلاو ةمالع وبف باقعلاو باوألا امأو « ةروصلا ليما حدع و هجولا هولا مذي اک مذلاو حدملا

 ةقيرط هذهو ( ادادنآ هلل اولمجت الف إل ىلاعت هلوق باب ىف هنم متأب اذه ريرقت مدقت دقو « ءاشيام هيف لعفي ىلاعت

 نف نابجو امف : ىربطلا لاق دقو « ةلوصوم وأ ةيردصم یه له ام بارعإل ضردتی ملو ةبآلا ليوأت ىف امك اس

 ىأ < نولمعت ىذلا قاخو مكقلخ لاق ةلوصوم لاق نمو « اع قاخو کقاخ هللاو : ىناملا لاق ة.رد صم لاق

 لاعت هلوق وهو ىناثلا لوقلا حجريام ةداتق نع دنسأ مث مث « اهريدغو ساحالاو بشم | وهو مانصالا هنم نولمعت
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 ىأ نوتحنت ام نودبعت لاق اضيأ ةداتق قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو « ميدي أب ىأ ( نولمعت امو مقلخ هللاو ال
 قفتا : هل ركفلا حئاتن ىف ىليبسلا لاق ليوأتلا اذهب ةلزتعملا كسمتو < ميدي أب ىأ نوامعت امو مقلخ هللاو مانصالا نم
 ناك اذاف ارش الو المج تعنص الو البح تابع لوقت الف ماسجالاو رهاوجلاب قاعتتال دابعلا لاعفأ نأ ىلع ءالقملا
 ةيردصم اهنأ الإ « نولمعت امو كقلخ هتلاو» لیوأت ىف حصيال اذه ىلعف ثدحلا هانعف تام ام قيجعأ لاق نف كلذك
 اهنوتحنی اوناك یا مانصالا ىلع ةعقاو اهنأ اومعز مهنإف ةلوصوم اهنأ ةلزتعملا لوق حصي الو « ةنسلا لهأ لوق وهو
 ىلع ةعقاو امال نوتحنتام هلوق مدقتل هولاقام ىضتقي مالكلا مظن نأ اوبعزو مانصالا قلخو مكقلخ : ريدقتلا اولاقف
 یا ةراجحلا كلت قلخ و تلخ هلاو ابن وتحنت ةراجح نودرستآ : مدنع ريدقتلاو < ةينادلا ام كلذكف ةت وحنملا ةراجحلا
 اذه ىلعف « ةيردصم الإ صاخلا لعفلا عم نوکت ال ام ذإ وحنلا ةبج نم كلذ حصي الو مهتيش هذه ؛ ابن ولمعت
 ةنفجلا تعنصو ةفحصلا تلمع لوقت دق ليق ناف ۰ عدبأ ةنسلا لهآ لوق ىلع مظنلاو موق دسفتو مههذم درت ةيألاف
 ثادحإلا ره ىذلا لعفلا ىهو بيكرتلاو فيل أتاا ىه ىتلا ةروصلاب الإ كلذ قاعتي ال انلق متصلا تامع حصي اذكو
 نم ىلع ةجحلا ةماقإو قاخلاب هدارفنال ةدابملا قلاخلا قاقحتسا نایب ىف تددو ةيآلا نالو « قافتالاب رهاوجلا نود
 ولو « نولمعت ىلا مكل امعأ قلخو مكقاخ نم ةدابع نوعدتو قلم ال نم نودبعتأ لاقف نوقلخ مو قلخم الام دبع
 موک رشل سانجالل قلاخ وهو مطاعأل نيقلاخ مهاعج ول هنال مالكلا اذه سفن نم ةجحلا تماق امل اوم زا ونک
 قلاخ کیر هللا كلذ  یلعت هللا لاق « ءاقتعالا باتک و ىف قبلا لاق « مبكف] نع هللا ىلاعت « قلا ىف مهعم
 هباشتف هقلخك ارقلخ ءاكرش هلل اولعج مأ ۷ ىلاعت لاقو رشلاو ريخلا نم لاعفالاو نايعالا هيف لخدف ( ءىث لک
 تناك ولف « قولخم ريغ هاوس ءىث نوكي نأ ینا و « هريغ قلاخ نوکی نأ یننف ( ءىث لك قلاخ هللا لق مهيلع قلخلا
 لامفألا نأ مولعملا نمو < ةيآلا فالخم وهو « ءىش لك قلاخال ءايشالا ضعب قلاخ ناكل هل ةقولخع ريغ لاعف لا
 هلا تاقولخ نم ريك أ سانلا تاقولخم ناک-) لامفآلا قلاخ سانلاو « نابعالا قلاخ هللا ناک ولف نابعالا نم رثكأ
 هل نآرقلا بارعإ ىف بلاط ىبأ نب یکم لاقو  نولمست امو گةل هللاو چ ىلاعت هللا لاقو . كلذ نع هللا ىلاعت
 هنأ نودبرب « ىلاعت هلل قلخلا مومعب اورقپ نأ نم ارارف ةلوصوم « نولهعت امو )ل ىلاعت هلوق ىف ام ةلرتعملا تلاق
 اودارأ مهتأ اومعزو « هللا قلخ ىف ةلخاد ريغ مناف تاکرطاو لاعألا امأو « مانصآلا اهنم تحنت ىتلا ءايشالا قلخ
 ىلاعت لاقو « هلك رشلا وهو سيل, ] قلخ ىلاعت هللا نأب ةنسلا لهأ مهيلع درو « رشلا قلخ نع ىلاعت هللا هيزنت كلذب
 لا رش ةفاضإ ىلع ذوذشلا لهأ ىتح ءارقلا قبطأو « رشلا قلخ هنأ تبثاف < قلخام رش نم قلفلا بري ذوعأ لق ١

 ىلع هلبق نم عامجإب جوجح وهو « هبهذم ححصيل رمد نيونكب امأرقف لازتعالا سأر دبع نب ور الإ « ام »
 ینعلاو « ةيردصم ءامو نرکت نأ بجو رشو ريخ نم ءىش لك قلاخ هللا نأ ررقت اذإو : لاق « ةفاضإلاب اهتءارق
 « نوتحنت ام ه البق هلوق نع ةمجرت «نولمعت امو إل هلو نأ, هبهذم فاشكلا بحاص ىوقو « تن لمع قلخ و تلخ
 نمو « كلذ ريرقت ىف لاطأو « اهتخأ نع اهدعب ىتلا ء امو ؛ لدعي الف . اقافتا ةلوصرم « نوتحنتام و : هلوق ی« ام »و
 : تلق . ةئسلا لهأ ىنعي ةربجلا لوقت اک ملمع قاخو کةلخ : یمااو ةيردصم ام ن وكت نأ تركنأ ام تلف ناف هتلمج
 دعب فيكف هللا قلخ اعيمج دوبعملاو دباعلا نأب مباع جتحا هللا نآل . ايلج ءابإ هابأي ةيآلا ینعم نأ هب لطب ام برقأ

 قاخو مقلح ريدقتلا ناك ولف « هسفن لكشي نأ ردق ال هالولو دو.ءللا ةروص لمع ىذلا وه داع نأ عم قولخلا
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 مكلامعأ نم هنولمعت امو کفلخ هللاو : ریدقتلا نکسا ةاوصوم یه تلق ناف لاق مث « میلع ةجح هيف نكي مل کلع

 نع ةبالا فرص همالك ىف : لاقف ىقوكسلا لياخ نبا هيقعتو « نيكرشملا ىلع ةجح پف نكي مل كلذك ناك ولو : تاق

 ىلع ابلح اذا « مهاسكأ نوقلخي دابعلا نأ ه.هذم ةرصنل لب ةرورض ريغل ليوأتلا نم برض ىلإ ةقيقحلا اهتلالد

 دراولا لعفلا نأ ىلع ةيبرعلا ةمئأو برعلا ناسلب لزن نآرقلا : ن ولوقيف ةنسلا لهأ امأو « تاكرحلا لوانتت مل مانصالا

 ۰ مد امعأ قلخو اخ ةبآلا ینعف اذھ لعو « كعنص ىأ : تعنصام ىبجعأ : وحن « ردصملاب لوأتي « ام» دعب

 مهنأ ةيردقلا هوتت یا مكللاعأ قلاخ هللا ناك اذإ مدنع ةيالا ىنعمف « اقافتا مانصالا رهاوج یه تسيل لامعالاو

 نأ ىلع ةلثسلا هذه رادمو : لاق مانصالا یهو ةيفاخلا دحأ هيف عدي ماد اقلاخ نوكي نأ ىلوأف اهل نوقلاخ

 مانصالا ىتلا روصلاو مانصالا اهنم ىتلا بش ا نأ كلذو حجارلا عم حوجردلا رثأ الو زاجلا ىلع ةمدقم ةققحلا

 لمع تلق اذاف « مهباقعو دابعلا باوث الع ىتلا ةبوسكملا یناعاا نم هيلع هللا انردقأ ام انلمع ام ]و انل لمس تسيل

 امو مكقلخ هاو ) ىلاعت لاق الف « ررسلا ىف لكشتلا اهدنع ال هللا ربظآ لحم ىف تاكرح لمع ىنءملاف ريرسلا راجنلا

 وهف ةبآلا نم نيكرشملا ىلع درلا نم لرتملا هب بلاطيام امأو « کلومعم یهو ةقيقلا ىلع هلح بجو ( نولمعت

 نأ ىلوأف اهريغو مانصالا لاكشأ نيب ريثأتلا ا ربظب ىتلا انلامعأ قلخو انقلخ هنأ رخآ اذإ ىلاعت هنال ق نيأ نم

 اهريغ نم خابأو برعلا ناسا ىف ىوقأ ةقفاوملا ةلالدو « لزتعمالو ىنس ال دحأ هيف عدي مل ىذلا رثأتيلا اقلاخ نوكي

 الو : لاق ول نأ نم برضلا فن ىلع لدأ هناف ( فأ امل لقت الف ر ىلاعت هلوق ىف كلذ ىلع ىرشخعزلا قفاو دقو

 نالطب هنم مزاي الف مظنلا كف هژاعدا امأو , هاوه اعابتا اع لفغ مث نايبلا لع تكن نم اهنإ لاقو ؛ امهیرضت

 دبعلل لمع لك نأ نع ةربخم ةبآلا نوكت ال مد : لاق مث « ةغالبلا ةاعارمل لكأ لب غئاس غلبآ وه امل کف نآل ةجحلا

 ليلدلا هيلعف لمع نود دبعلا لمعب ةيألا ديق نمو « مظنلا ةاعارم عم نيكرشملا ىلع درلا هيف جردنيف برلل قلخ وبف

 ىلاعت هللا قاخي ناك اذإ میلعف نال غلبأ ةيردصم اهنأ ىوعد نأب ىواضيبلا باجأو « قرفوتاا هتابو همدع لصالاو -

 لصالاو كلذ نم ماس وهو زاجب وأ فذح نم ولخ ال هريغ نأب اضرأ حجرتيو « كلذب ىلوأ مهلعف ىلع فقوتملاف

 ماعلا محلا ینن اذاف حيرصتلا نم ىلوأ ةيانكلا نأ نايبلا ءاملع دنع ررقت لاقي نأ كلذ ةلکتو ىبيطلا لاقو « همدع

 ( لاب نورفكت فيك  یلاعت هلوق ريسفت ىف هنیعب اذه فاشكلا بحاص كلس دقو ؛ ةجحلا ف ىوقأ ناك صاخلا ىنتنيل

 نع ةيراع بشخ وأ ةراجح ىه ثيح نم مانصألا اوديعب م منال ةيردصملا ىلع ءام» لمح نيعتي رينملا نیا لاقو ةبألا

 دباعلا ةعنص.نم دوبعملا نأب مهخيبوت قباط ال رهاوجلا سفن اولمع ولو ملمع رثأ یهو اهلاكشأل اهودبع لب ةروصلا

 مقلخ هللاو ىأ فذح ىلإ جاتحال هوعدا اک ناک ولف مه المع تسيل مانصالا رهاوج نأ نوقفاوم نوفااخلاو لاق

 ةراشإلا تمدقت ىذلا ىنمب حيحصلا ثيدهلا ىف حيرصتلا ءاج دقو ربدقتا مدع لصالاو « هتروصو هلكش نولهعت امو

 نأ ىعدا نم لوق هريغ لاقو هتعتصو عناص لك قلخ هللا نأ همفر ةفيذح نع نأش ىف وه موي لك هلوق باب ىف هيلا

 ناسنإلا نإ نولوقي ال ةغللا لهأ نال لطاب ناثوالا اهنم لمعت ىلا ندامااو ناديعلا سفن نولهعت امو هلوقب دارملا

 قلخ هللا نأ ةيالا ینعمف ءانثو رجحلاو انص دوعلا لع نولوةيف ةعنصلاب كلذ نودیقب لب رجحلا وأ دوعلا لعب

 ىذلاو «كلذب ةيالا تحرص دقو ةغابهلاو تحنلا لمع وه امن غاص وأ تحن ىذاا امأو منصاا لكش قلخو ناسنالا

 جتحا : ىزارلا رخفلا ريسفت رصتنع ىف یمنوتاا لاقو هقلخ یزا) ود ىلاعت هللا زأب حيرمتلا عتو ىذلا وه ع,



 ۷6۵۸ - ۷۰۰۰ تب دا
۱۳۱ 

 مف تجنلاو ةدايعلا ةذاضإ نأب ةلزتءملا تاج هر ردصم ام بارع] ىل اع هلل قولا ديعلا ل ہع ن أ ىلع بالا هذه باععألا

 شفخالا نال ة هب ردصم اأ لسن الو : : اولا 2 مو امل مرفلخ لا ءفالا نكت م م ولو مد هنالو لعافلل لعفلا ةفاضإ

 نیت احلل ال وعفم م رب دقت نم كلذ مال نكل هزاوج ا ىدمتملاب صا هنأ لاو ك مارق ىأ تقام ىنبجعأ عامب

 فد زت وه دصقلا نالو ناف لع وه بابلا ف لوقف الع لمعلا لع 0 برملا نالو نوتحنی أم ةقفاوملو

 اذك دارملا اذهل ةيآلا هذ لدتسإ ال نأ ىلو آلاف ةبوق ةش هذهو لاق ممسفنآ لامعأ نردجوبال مهنأ نايب ال ممتدابع

 هريسفت ىف یناهصالا سمشلا باجأ دقو اهب وجأ ىف عسولا لذب كرتو نيفلاهلا هبش دار | ىف هتداع ىلع ىرجو « لاق

 اهنأ ىلعو هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ ىلع ليلد 'يفو ملمع ىأ : نولمعت امو لاقؤ رخفلا ريسفت نم صخلم وهو

 ةب ردصم اهنوك ءابلعلا صضعءب جد دوو اعم ةيرجلاو ةيردقلا بهذم تاط اف البيع مف تيثأ گر دابملل ةبساکم

 ركسنأف لمعلا اودع ماف لمعلا لبق | ودمع اوناكل الإو منصلا مرج 0 ماعا الإ مانصالا أودوعب م مجد

 سن ال یضفارلا ىلع درلا ىف ةيميت نب نيدلا قت خيشلا لاو قواخلا لمعلا نع كفني  یذلا تودنملا ةدابع مباع
 اد اذه ىللعو مهتافصو میاد هيف لغد € مقل هلاو 2 ىلاعت هل وج نال ةلزتعلا اف ةج> ال نک-او ةلوصوم اہ

 وهو قولخم ريغ لومعملا نوكي نأ مزل تحذلا لبق اهل هقلخ دارملا ناك نإ هنولمعت ىذلا قلخو اخ هللاو رب دا نا

 دلوتام قااخ هنأ تيدق تحنلاو ريرصتلا نم اف ۶ ابقاء ها نأو هدعبو تحذلا لبق امل هقلخ دارالا نأ تام لطاب

 كوم اأ حیجرت ىلع قفاوو اپع داوتام قلخو م. ةمئاقلا امف قلخ ىلاعت هنأ 8 ةلالد ةبألا ىف مولعف نع

 نوکیف هل قولخم هنآ و توحنلاب ق ولع ام رکنی 8 ساق توحلا ةدايع مولع نكس هنأ ىضتمي قابس 1 نأ ة هبج نف

 مبمذ یضتقام هيف سدل ةيردصم ید رعآ اذإ یه 0 کا ناخو al : ريدقتو دوعاو دباعلا قلاخ هللا ريدقتلا

 ف لاَقؤ ابحقن و ابضوأو قب رطلا هذه ىقازاتفثلا نيدلا دوس خومشلا ىغترأ دقر ىلاعت هللأ دنع لءلاو هتدابع كرت ىلع

 امو مةلخ هللاو ةروكذملا ةبالاب ةئسلا لهأ لالدتسا اهنمو نيقيرفلا ةلدأو ةلّمملا لصأ ركذ نأ دعب هل دئاقعلا حرش

 لاق ريمضلا فذح ىلإ هجايتحأ مدعل كلذ او ةيردصمأم بارعإ ىلع اع قلخو هاتم : اولاق ۰ نولمعت

 ديعلل وأ هلل ول امن انلق اذإ U دايعلا لامعأ لمهنیو ةلوصوم اهمارعإ ىلع ملومعم قاخو ىنعملا نوکب نأ زوجيف

 نم هدهاشيام رهو داج الا قلعتم وه ىذلا ردصملاب لصاحلا لب داعالا وه ىذلا ىردصملا ىنعملا لعفلاب درر م

 ةب ردصم م نوک لع یفوفوم ةيآلاب لالدتسالا نأ موت نم موت ةدكنلا هذه نع لوهذللو لاق : تانكسلاو تاكرحلا

 اولاق مدقتام ىلع ةدايز « نولمعتام » بارعإ ىف نآرقلا بارع ىف فنص نم زوج : ةلکت . كلذك رمالا سال و
 ۱ الا « مقلخ د ف ميلاو فاكلا ىلع فطع لحما 4 هب وصنم هب رادصم نوکت نأ : امدحأ هج وأ امد ف بختنيلل ۳

 هم نولمعت ی ۱ نولمعت ىذلاو ا ريدقتلاو 0 امن آ روكذملا ىلع افطع اضيأ بصل عضوم ف ةلوصوم نوكت نأ

 مهل اخيبوت « نولمعت » هلوقب لحما ةبوصنم ةيماهفتسا نوكت نأ : ثلاثلا « اهريغو ةراجحلاو بشخلا ىنعي مانصآلا
 امو » ىنعم ىلع ةيفان نوكت نأ : سما ا < « ةلوصوملا كح امكحو ةفوصوم ةركن نوكت نأ: : عبارلا « مولمعل اريقحتو

 حدتماف( ماع ءىث لكب وهو  ءیش لك قلخ ال ىلاعت هللا لاق دقو قييبلا لاق 9 ¢ هقاح 000 € € كلذ نولمعت

 ىلاعت ۳4 3 *یش هقلخ نع جرخ ال اذک و ءىش هماع نع جرخال مف ءىث لك ملعب هنأ ۱و ی لک قلخ هنأب

 5 هما اخف ا مطوف نأ ربخأف 4 قلخ نم م الا ۰ رودع]ا تاذب ملع هن هب اورپجا وأ ملرق اورسآر إل



 ديحوتلا باتك - ۷ ۳۲

 تیملا يحل هنأ رخأف حايحأو تامآ وه هنر لاقو اي او تواا قاغا ىلامت لاقو « ماع كلذ میم هال

 تیمر اموال ىلاعت لاق و اهای] هنادح و هقلخ نع ةرداص اهرشو اهريخ ا,اك لاعف الا نأ تبثف ةامحلاو تولا قلخ هنأو

 هسفنل اهتيثأو لاعفالا هذه مهنع باسف (نوعرارلا نحن مأ هنوعرزت ّمأأج ىلاعت لاقو « « ىر هللا نكلو تيمر ذإ

 ةرشابم وه اإ سانلا نم عقب ىذلا ناو « هقلخ وه مدعلا دعب ةدوجوم تراص ىتح امف رثؤملا نأ ىلع كلذب لدل

 دابعلا نمو « ةميدقلا هتردقب عارتخالا ىنعع قلخ ىلاعت هلا نم ىبف «دارأ ام ىلع اهثدحأ ةثداح ةردقب لاعفالا كلت

 امستكم لعف فالخ هدوجو ىلع لاعفالا هذه عوقوو ممسك یه یا مرشابع ةثداح ةردق قلعت ینعم ىلع نت

 ىف دروام امأو لاق مث هيلا راشلا ةفيذح تبدح قاس مث ءدارأ ام ىلع اممقرأ عقوم ىلع ةلالدلا مظعأ نم انايحأ

 لاقو « كيلا هب برقتيال رشلاو : ليمش نب رضنلا لاق اک هانعف « كيلا سيل رشلاو ةالصلا لوأ ىف حاتتفالا ءاعد ثيدح

 سفن ىف عقو دقو « امواسم نود رومالا نسا هيلا فاضب نأب ىلاعت هللا لع الا ق بدالا لاممتسا لإ دشزآ ةريغ

 ديعس ىبأ ثيدح ىف لاقو ؛ نآرقلا ىف هب حیرصتلا عقو اک ءاش نم یدب هنأ ريخأف ترده نم یدرلاو : كيدحلا اذه

 نود اموق مصعب هنأ ىلع لدف « هلا مصع نم موصعملاو ناتناطب هل لاو لك نأ : هلوأ ىف ىذلا ماک الا ىف ىضاملا

 هلل هتویثو عارتخالاب هنع سعلا وهو دوجولا ىلا مدعلا نم زارإلل دايعلا ةردق حلص) نأ لرحتسی هريغ لاقو ؛ موق

 نم دبال ایج وت لاف لصاحب سيلام ليصحت ىلا هج وتت د وج ولا ىلإ مدملا نم زاربإلا ةردق نال یعطق ىلاعتو هناحبس

 دقو « ابمدقت ليحتسف هل ءاقب ال ضرع نیقولخلا ةردقو ةتباث هتردقف « ایش مدعلا لصح نأ ةلاحتسال اهدوجو

 له ىلاعت هل وةك عارتخالاب ىلاعتو هناحبس براادارفناب ةحيحصلا ثيداحالاو نآرقلاو ةيعمسلا لوقثلا تدراوت

 فقوتت الو ءاشي اب هقلخ ىف محي ىلاعت هللا نأ ىلع ليلدلا نمو € هنود نم نيذلا قلخ اذام ىنورأف هللا ريغ قلاخ نم

 « مهتردق لاح انيابم عقبام ىلع باقعلاو باوا بصز هنأ مهلاهفال نيقلاخ اون وكي نأ ىلع مهءاقعو مءاوث ىف هماکحآ

 كل ذكو « عفرلاب هيف هل فرصتال دبعلا هيمري ىذلا مهسلا كلذ لاثمو « بسكلا لع ىن الإ مقر الف دابعلا باستكا امأو

 « رذعتلا مدعو ذوفنلا هجو ىلع هل ةبابن ال ام قلعتت ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ ناف اضأ و ۱ عضولاب هيف هل فرصت ال

 قاش ال دیعلا معو « ليصفتلا لیبس ىلع هل ةياهن ال ىلاعت هيلع كلذكو « ةدارإ اهتيمست عم كلذب قلعتتال دبعلا ةدارإو

 هنآل قولخم نآرقلا نأ ىلع ( ءی لك قلاخ هللا إل ىلاعت هلوقب ةعدتبملا ضعب جتحا : لصف . ادلع هتيمست عم كلذب

 موم ىف لخدي مل هللا نأ اكف هتفص وهو هللا مالک نآرقلا نأب ثيدحلا لهأ نم هريغو داح نب معن كلذ بقعتو ‹ ءىش

 لک ) ىلاعت هلوق عم 6 هسفن هللا عرذح و ۷ ىلاعت هلوق كلذ ريظنو « هتافص كلذكف اقافتا € ءىث لك إل هلوق

 نیروصمل لاقيو ) هلوق ۰ نآرقلا لخدیال اذكف اقافتا مومعلا اذه ىف هللا سفن لخدت مل كف  تولا ةقئاذ سفن

 «هرمأب كلملا وأ هناحبس هللا ىأ « لوقيو » ینیمشکلا ةياور ىف عقوو « ظوفحا وهو شکل اذك (متقلخام اويحأ

 مالكلا ىفأيسو « ىهتنا ريمضلا عجرم یراخبلا ربظأف م مهل لاقيو » بابلا ىف لوصوملا ثيدحلا ظفل ینامرکسلا لاقو

 (نيملاعلا بر هللا كرابت ىلإ - ضرالاو تاوایسلا قلخ ىذلا هللا عبد نإ ) هلوق . بابل رخآ ىف مهلا قاخلا ةبسن ىلع

 هللا لوق هب حصيف € رمالاو قاخلا هل الأ ل ىلاعت هلوق مدقت ال اهنم بسانااو « املك ةبالا ةع رک ةياور ىف قاس

 ( رمالاو قلخلا هل الأ ىلاعت هلوقب رمالا نم قلخلا هللا نيب ةنيبع نبا لاق هلوقب هبقع كلذلو ( ءىث لك قلاخ و

 نب ناپفس دنع انك : لاق يسوم نب راش قيرط نم ةيمهجلا ىلع درلا باتك ىف متاح ىبأ نبا هلصورثالا اذهو



of ۷۵۵۹-۰۷۰۵۵ ثيدحلا 

 نب نايفس تعم يمن نب باح قيرط نمو « مالكلا وه رمالاو تاقواغلا وه قلا « رمالاو قلا هل الأ لاقف ةنييع
 قاخلا نيب قرف فيك ىرت الأ رمالاو قاخلا هل الأ ىلاعت هللا لوقي : لاقف ؟ وه قواعأ نآرقلا نع لئسو « ةئييع

 هعبتو ىظرقلا بعك نب دمع كلذ ىلا ةنيبع نبا قبسو : تاق . قرفي مل اقوام همالك ناك ولف همالك رمآلاف « رمالاو

 باتك ىف ىراخبلا لاقو « منع متاح ىبأ نبا كلذ لك جزخآ ةفئاطو اع نبا مالسلا دبعو لبنح نب دمحأ مامإلا

 ءىش انلوق امن ) هلوقلو ( دعب نمو لبق نم رمالا هلل ) لات هلوقل « هرمأب قالا هللا قلخ » دابعلا لامفأ قلخ

 ترتاوتو : لاق ( هرمأب ضرالاو تارامسلا موقت نأ هتايآ نمو قف هلوقل و ( نركيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ

 نيرجابملا نم دحأ نع ركذي مو : لاق « هتاقولخم لبق هللا رمأ نأو هللا مالك نآرقلا نأ إب هللا لوسر نع رابخالا

 نيب نكي مو « نرق دعب انرق ةنسلاو باتكلا انيلا اودأ نيذلا مو كاذ فالخ ناسحإب مهل نيعباتلاو راصنالاو

 نم انكردأ نم كلذ ىلع ىضمو راضمالا ءابقفو داحو ىروثلاو كاام نامز ىلإ فالخ كلذ ىف علا لهأ نم دحأ

 نأ دعب ىسيرملا رشبل هترظانم ىف ملا یح نب زیزعلا دبع لاقو « ناسارخو رصمو ماشلاو نيفارعلاو نيمرحلا ءاملع

 نوکی فیکف هب ارخسم قالا ناك یدلا وه رمالاف « هرمأب رخسم هنأ قلا نع ىلاعت هلا ريخأ ةروكذملا ةيألا الت

 .. «یشلا ىلع مدقتم رمالا نأ ربخاف (نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرآ اذإ ءىثل انلوق امن  یلامت لاقو « اقولخم رمالا

 مديميو هرمأب مأدب مبتومو مبقلخ دعب نمو قلخلا قلخ لبق نم ىأ ( دعب نمو لبق نم رمالا هتإل لاقو « نوکلا

 ىلاعت هلوقك رومأملا اهنمو نأشلاو لاحلا ابنمو كسلا ابنمو بلطلا ابنم « نام درت سالا ظفل هريغ لاقو « هرمأب

 لامعتساو « موكاله] وهو هرومأم یا (كبد رمأ ءاج ال ءىش نم هللا نود نم نوعدب ىلا مآ منع تنغأ اف 2

 هلوق هنمو « الك لاوقالاو لامفاللل ماع ظفل رمالا : بغارلا لاقو « قلخلا ىنعمب قولخلا لامعتساك رمآلا ظفاب رومأملا

 نا كلذ ىلعو € رمالاو قالا هل الأ إل ىلاعت هلوق وحن « رمآ عادبالل لاقيو ( هلك رمآلا مجرب هيلاو ال ىلاعت

 هلوقو قئالخلا نود ىلاعت هاب كلذ صتخيو « هعادبإ نم وه ىأ ( ىبر رمأ نم حؤرلا لق  ىلاعت هلوق مهضعب
 « ءیشلا لعفب اننيب امف هب مدقتن ام غلبأو ظفا رصقأب هنع نبعو هعادب] ىلإ ةراشإ (هاندرآ اذإ ءىثل انرمأ امنإ إل
 كلذ ناك ءاوس ءىثلاب مدقتلا رمآلاو « انمهو ةرديام عرسأب هداحي] ةعرس نع ربعف (ةدحاو الإ ان رمأ اموال هنمو

 مهاربا ىأر ام هتيمسنك كلذ ريغ وأ ةراشإب وأ (نصبرتي تاقلطملاو إل وحن رخ ظفلب وأ لعفتل وأ لمفأ لرش ٠

 هلوقو « هلاعفأو هلاوقأ ىف ماعف (ديشرب نوعرف رمأ امو هلوق امأو (رمؤتام لمفا تبأ اي إل هنبا لاق ثيح ارمأ
 هب رمأت ام ىأ € ارمأ كسفنأ كل تلوس لبا) هلوقو « ظامل لا معأب هركذف ةمايقلا موي ىلإ ةراش] € هتلا رمأ نأ إل

 لقنام هيف فورعملاو « عادبإلاب بابلا ةيآ ىف رمالا ريسفت ىف امسال رظن هرکذ ام ضعب قو « ینا ةرامآلا سفنلا
 : نيرسفملا ضمب لاق دقو « ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ةبالا ىف رمآلا نوكي » بغارلا لاق ام ىلعو ةنييع نبا نع

 : رمالابو ء اف امو ايندلا : ةيألا ىف قلخلاب دارملا مبضعب لاتو ٠ رومالا فيرصت قاخلا دعب رمآلاب دارملا
 نم باب ىف اذه ناب مدقت ( الع ناميإلا مقلب ىنلا یو ) هلوق . < هللا رمآ ىتأ إل هلوقك وهف ء ايف امو ةرخالا

 ىأ اب ىنلا لثس ةريره وبأو رذ وبأ لاقو ) لوق . عماجلا لوأ « ناميإلا بانك » نم لمعلا وه ناميإلا لات
 اوقاف لق : باب ىف اضدهاوشو ابلصو نم نايبو امهياع مالكلا مدقت ) هليبس ىف دا جو هللاب ناميإ لاق لضفأ لامعالا

 " « تاءاطلا رئاسو ةالصلاو ناميإلا نم ىأ ( نولمعإ اوناك اب ءازج لاقو ) هلوق . باوبأ لبق اهرلتاف ةاروتلاب



۳ 6 
 رح وتا باتك - ۷

 ( الع لڪ كلذ لم+ لاق نأ ىلإ سیقلا دبع دفو لاقو ) هلوق . لابعالا ةل ىف هلخدآ ثيح المع نامالا ىمسف

 ىف ىرعشألا ىموم ىنأ ثيدح : لوألا . ةدنسم تداحأ ةسمخ باللا ىف ركذ مث «؛ثيدح دعب الوصوم كلذ قاس

 « ناعإلا باتك , ف هحرش مدقت دقو « كلم هللا نكلو کا انأ تسل لس لاقف نالا اوبلط نيذلا ةصق

 ىجحلا ىردبعلا باهولا دبع نب هللا دبع دلاو وه سيلو ثلا ديلا دبع نبا وه دنسلا ىف « باهولا دبع و و

 اهر ار هذي برضم نبا وه « مدهز و و مصاع نبا وه « یمیمتلا مساقلا » و « انه هنع یوارلا
 هلوقو « هلك ] ال نأ و ییمشکلا ةياور ىف « هاك آال تفل و هل وقو « ايش لكأي د ىنيمشكلا داز « هترذقف

 ناك نإو یامت هللا ىلإ للا ةبسن هنم دارلاو « ةدكؤملا نوذلاب , كد*دح الف و ینہ مشكلا ريل عقو « كثدحالاف و

 . ايرق هپجوت مدقت دقو 4 ىر هللا نکو تيمرذإ تمر امو 2 یاعت هلوقک وف 1 ىنلا كلذ رشاب ىذلا

 نونپ لیبنلاب فورءملا یرصبلا دلخم نإ كاحضلا وه ( مصاع وبأ) هلوق . سدقلا دبع دفر ثيدح : ىناثلا ثيدحلا

 ةطساوب انهو هریغر « ةاكزلا باتك و ىف ةطساو ديغي هنع جرخأ ىراخبلا خویش نم وهو « مظع نزو ةدحومو

 هما و ةر تالو یزو رلا ذيز بأ ةياور نم طقس ضايع لاق (دلاخ نب ة ةرق انثدح) هلوق ٠ . عضاوم ةدع ىف كلذكو

 نب ةرق اهني نظأ و هب ثدح امل لاق درز ابآ نأ ىناجلا لع وبأ لقنو «ىزورملا نع » ىنعي هتباور ىف سودبع

 ( سيقلا دبع دفو م دق لاقف سابع نبال تاق) هلو . دانسإلا لصتي هبو نيقي هنكلو نظلاب وه امو ىلع وبأ لاق « دلاخ

 ةلمهملا حتفب ىدقعلا ورمع نب كللا دبع رماع ىلأ قيرط نم لیعاعالا هنیب و تاق ل وقم رك ذي مل ةياورلا هذه ىف اذك

 اواج هيرشأف ابف ذی ةرج ىل نإ سابع نبال تاق لاق ةزمح وبأ انثدح : هتياور ىف لاقف دلاخ نب ةرق نع فاقلاو

 رماع ىبأ قيرط سم جرخأ دقو « سيقلا دبع دفو مدق لاقف حضتفا نأ تيشخل موقلا تسلا+ هنم تراک ول
 دفو ةصق نع امإو اًماطم ام انثدح سابع نبال تاق ريدقتلا لاقف اذه ىلع ىنامركلا فق مو هظفل قسي مل نكل

 قلعتب امو «نامالا بانك و یف قوتسم فید ا اذه حرش مدقت دقو « ثيدحتلا بلط تلق لوقم لءجل سيقلا دبع

 « بلقلا لعف هنأ عم ةيندبلا لامعالاب ناميإلا ريسفت نع لاكشإلا باوج مدقتو «ةب رشآلا بانک » ىف ةبرشألاب هنم

 موصلا ركذ طوقس نعو « مدقتام قسن ىلع سنا ءاطعإو لقي لو « سا اوطعت نإو ه هلوق ىف ةكسحلا نعو.

 اذه نم ثيدحلا اذه قرط ضءب ىف جحلا ركذ عقو هنأ ىلع هيبنتلاو « امریغ ىف اتبا* هنوك عم ةياورلا هذه ىف

 ركذ ىف ةريره ىبأو رمع نباو ةشئاع نع : سماخلاو عبارلاو ثلاثلا ثيدحلا . دلاخ نب ةرق ةياور نم هجولا

 امیظفل و ربع نبا نع عفان نع بويأ ةياور نم ىناثلاو « ةشئاع نع عفان نع ثيللا ةياور نم لوآلاو « نيروصملا

 « ءالعلا نب دمت مو « واو نودب « مش لاقي د رع نبا ثيدح نو « مل لاقيو » ةشئاع ثيدح ىف عقو هنأ الإ دحاو

 نباوه « ةراع» ودمم ره : ليضف ناو « ربشأ هتينكب وهو بيرك وبأ وه ةريره ىلأ ثيديح دنس لوأ ىف

 هحرش ىضطمو ةريره یال ةصق هيفو ةرامع نع رخآ هجو نم , ساللا باتك » ىف ىنم دقو « ةمربش نب عاقعقلا

 ىف هيبشتلا وأ ءازهتسالا لیبس ىلع مهلا قلا بسن « قاخك قلخ م هلوقو ‹ دصق ىأ « بهذ نمو , هلوقو « كانه

 ىف لزنتلا وأ ةراقحلا ىف قرتلا لیبس ىلع وهو زيجعتلا ىنعم رمأ « ةريعش وأ ةرذ اوقاخيلف  هلوقو « طقف ةروصلا

 ناك نإو « یرخآ دامجا قلخو ةرات ناويملا قلم مزیجعت و مهیذعت نم وهف  ةلفلا ناك نإ ةرذلاب دارملاو < مازلالا

 « ىوارلا نماکش « وأ » نوكي نأ لمتحيو « یرخآ مرج هل ام و ةرات سوسح مرج هل سیلام قلخ وبف ءابما ىنعمب ٠



 ثيدحلا ۷٥0۹ - ۷۵۰۲ ۱ ۳۵

 هللا مهتاهاضمب مل أءب رقت مهلا اهةاخ بسا 1۳ مةلخام اويحأ م مل لاقي و هرغو ةشئاع ثا لح ى هلوق لاطب نبا لاق

 یامرکلا لاقو « قلخام وه ارحأ اک اهورحأف ىلاعت ۳ متروص ام متياش اذإ لاق نأب مهتكبف هقلخ ىف ىلاعت

 « متقلخ , نم وأ ءازهتسا مهيلع نلخلا ظفل قلطأف « مسك دارملا نكل ةمجرتلا فالخ وهو احيرص مهلا قلخلا دنسأ

 نیروص)] ردح رکذ ةيسانم نأ ررظ یذلاو : تا . هيف مز لع ءاذب قلطأ وأ 0 قالاي اہبشت ر وص ىنعم

 نيروصملا ءال وه ىلع راكنإلا حقو ا هارعد تص ول هسفن لعف ق وا هنأ معز نم نأ ةبج نم بابا اذه ةجرل

 داف ىلع لد ءاز مسالا و مولا ليبس ىلع یھ از قلخلا ةيسنو زاجعت رمآ ا حورلا خفت مثرمأ ناك الف

 لمعلا نأ ىلع لدت ثبداح الا هذ ینامرک۔ j لاق مث ۰ « لا هللأ دنع معلاو الالقتسا هی هلعف قلخ بسا نم لوق

 ريثكت ف ىراخبلا ضرغ لعلو اهم بولطاا دانتسف نيةبجلا راستعا بسکلا یعم نال دييعلا ىلإ بوسام

 حص دق : تاق . هنع حص نأ « قولا نآرقلاب یظفا و لاق هنأ هرع لقنام زاوج ناب هريغو باللا ى عونلا اذه

 تلق امناو « ىلع بذك دقف قولخم نآرقلاب یظفل تلق ىلا ىنع لقن نم لك » لاقف قالطالا اذه نم أربت هنأ هنع

 یزوراا رصن نب دمخ ىلإ حيمص دنسب اراخ خيرات نم یراخبلا حر ىف راجنغ كلذ حرخأ « ةقولخع دابعلا لاعفأ

 عم هنأ فانا ىروباسدلا رصذ نب دحأو رم ىبأ قيرط نمو« كلذ لرد یراخبلا عم هنأ رورشلآ مامالا

 1 كلذ لوقي ىراخبلا

 مهرجانح ةواجتال مهوالتو م اوصأو ¢ قفانملاو رج افلا عارف ساب 2 ۷

 هنع هللا و دوم یا نع » أ انلدح ةداتق انئدح "ماه أنثدح دلاخ نب ,ةدهأ اشو بس ۰

 ار 0 ئذلاو « "بیط ابرو "بیط امم مط ةجرتألاك نآرقلا أرقي ىذا نمؤلا لق : لاق يلي * ىنلا نع

 3 و ایّمعطو بیط امر ةناح را لک آر أرقي ىذلا رجافلا لتمو «امل مر الو ربل اهعط د 0

 « الو جد ال رم امعط ةلظنملا لتك نأ نارقلا أرقيال ىذلا رجافلا لثمو 1

 اسان انثدح حلاص نس دجأ 2 و. 7 رها نع مم ا ماشه أنثدح الع شی ست ۱

 هشراع تالاق » لوقي ريب را نب ور نأ دبا نب ةورعأ نی ی 0 باهش نع ۳3 اني لح

 مقرف لوشراب و «ءیشب اوسيل مهنا : لاقف نابكلا نع يو ا لأس اهنع یفر

 نذآ ف اهارقإ رقيف ىجلا lê i نم الت دج ا يذلا لق 1 ¢ نوكي٠ یاب نوید

 » 8 هام نم رثکأ هيف ن رو ةجاجدلا ةر 3 رقك هيلو

Veنب ريس نیدبعم نع 6 نیر راس نب دم تعه 9 ف دم ان دح ناهعنلا وب شی —  

 رواج ل نآرقلا نوع رشو ف رشلل لبق نم س جرم : : لو یبلا نع هنع هللا یر "یردلگادیعس ىلأ نع

 ىرابلا حف د ۷۳ ج دهس م



 ديحوتلا باتك ل هب ۵۳۹

 ليق « هقوف ىلا مهسلا دومی یتح هيف نو هدومب ال مث « ةيم را نم مهسا قر ا کج دا نم نو رع ا

 ۱ ۰ 2 لاق وأ  قيلحتلا م ایس : لاق ؟ مه اسم

 ةنب رقب قفانملا رجافلاب دارملا ىنامركلا لاق ( مهرجانح زواجت ال مهتوالتو قفانملاو رجافلا ةءارق باب ) هلوق

 «ىريسفتلا فطعلا باب نم ةمجرألا ىف هيلع قفانملا فطعف « هل الباقمو - لوألا ىنعي  ثيدحلا ىف نم ول امسق هلعج

 : لاق ثيدحلا ظفل نع ةياكح هنال ریمضلا عمج امنو < مرجانح زواحيال هريخو ام 0 ۲ ۳ و لاق

 کک 5 ىراخبلا خسن نم هيلع انفقو ام عيمج ىف ةتباث ى : تلق . ۾ مهتاوصأو » ابضعب ىف ديزو

 ١ نم معأ رجافلاو « عيونتلل نوكي نأ لمحو ینامرکلا ليوأت ديؤي وهو كشااي قفانملا وأ رجافلا ةءارق

 2 7 یسوم ىبأ ١ ثيدح : لوالا ثيدحلا « ثيداحأ ةثالث هيف رکذو ماعلا ىلع صاخلا فطع نم نوكيف

 نم ابلبق امل اهتيسانمو ةرهاظ ةمجرألل هتقیاطمو نوبرصب هلك دنسلاو نآرقلا لئاضف ىفهحرش مدقت دقو «نمؤملا لدم

 رجافلا ةءارق نأ بابلااذه ىنعم لاطب نا لاقو « هلع نم اهنأ لديف ىلاتلا توافتب ةتوافتم ةوالتلا نأ باوب الا

 ههيشو « هيلا برقتلا ةين نع ناكو هجو هب ديرأ ام هدنع وكزي الو هدنع وكرت الو هللا ىلإ عفترت ال قفانملاو

 . لصتا الو قاحلا وهو توصلا عضوم بیطلا زواحي لف هرجآ ةوالع زفي ملو نآرقلا ةكربب عفتني مل نيح ةناحيرلاب

 وه « ماشه ١» و قيدملا نب هللا دبع نبا وه (ىلع) هلوق : ىناثلا ثيدحلا « نيدلا نم نوقرع نيذلا م ء ءالؤهو باقلاب

 « لوألا ىف روكذملا ىرهزلا وه هيف « بابش نبا » و « ديزي نبا وه ىناثلا دنسلا ف «سا وو » و یناءنصلا فسوب نا

 اک هخيش بسنو اهيف هبسنو « ةنابكلا باب ىف « بطلا باتك و رخاوأ ىف دملا هللا دبع نب ىلع قيرط تمدقت دقوا

 هلوق ۰ ديبزلا نإ ةورع عم هنأ ريبزلا نب ةورع نب ىحي فربخآ هدنع عقوو « كانه هظفل ىلع نتا قاسو تركذ

 مهنأ » رمعم ةياور ىف « اقح نوكي ءىثلاب نوئدح ه انه هلوقو ۽ ىنعمب امهو « سان » رمعم ةياور ىف (سانأ لأس)

 . ءافلاو ةلاشم ءاظو ةلمبم ءاحب « ارظفحي د ىنييمشكلا ةياور ىف ( ابفطخي ) هلوق ۰ « اقح نوكيف ءىثب انايحأ انو ثدحي

 ةياور ىف (ةجاجدلا ةرق ةرقک ) هلوق ۰ « ءارلا دیدشب « اهرقیف ه رمعم ةياور ىف ( اهرقرقیف ) هلوق . « ظفحلا نم ابلق

 هصخ و لاطب نبا هل ضرعق ةمجرتال هتیسانمو روكذملا بایلا ف فوّدسم هحرش مدقت و « یارلا مضب «ةجاج رلا» ىلمتسملا

 نأ ام , هلاح داسقل و هيلع بذکلا ةبلغل ةقداصاا ةملکل اب مفتنیال هنأ ةبج نم قفانم اب نهاکلا ةماشل لاقف ىنامركلا

 نمؤملا هب ظفلتب اک نأ رقلاب قفانملا ظفلت نا ىراخبلا دارم نم ىل ربظي ىذلاو « هتديقع داسفل هتءارقب عفتني ال قفانملا

 نم ةملكلاب هظفات ىف نهاكلا كلذكو فلاخت هيف حقي مل ةوالتلا نيع ولتلا ناك ولف « دحاو ولتلاو ام توالت فانختف

 : كلاثلا ثيدحلا . اتوافتف كلاا ظفلتل رياغم ىنجلا ظفلتو اهب هظفلت كلما نم ةفطتخ ام ىنجلا اهب هر ىتلا ىحولا

 هلوق ةرصبلا لخد دقو یناحصلا الإ نوب رصب هلك دنسلاو 00 دم وخآ وه (نيديس نب دبعم نع) هلوق

 ءادتبا ناكو « مهفدرو امو مرمآ أدبم نايبو جراو 2۱ مهنأ « نتفلا باتك ه ىف مدقت (قرشملا لبق نم سان جرخ)

 و حتفب هوقرت عمج ( مهقارت زواجال ) هلوق . e قرشلا ةبج نم یهو قارعلا ىف ممجورخ

 ظفلب ةجرلا ىف هرکذو « قتاعلاو رحنلا ةرقن نيب ىذلا مظعلا یهو واولا حتفو فاقلا مذو ءارلا نوڪ و

 نهرلا دمع هاور دقو « معلا ب تن رخاوأ ف موقلخا ۷ مدقتو؛ موقلخا ى هو ةرجنح عمج «مرجانح»



 ۳۷ ۷۵۲۱۳ - ۷۳۲ ثيدحلا

 .هنييمآ ىلع فقأ مل كلذ نع لئاسلاو مبتمالع ىأ ةيناتحتلا نوكسو ةلمبملا رسكب (مهاميسام ليق) هلوق ٠  ديحرتلا

 ی وهو هنم غابأ ليقو « قیلحتلا نب ةدحوملاو ةلمرملاب وهو ىوارلا نم كش ( ديبستلا لاق وأ قيلحتلا ) هلوق

 نم مزا هنأ وهو لاكشإ هيف ىنامر كسلا لاق « هلسغو رعشلا نهد كرت وه ليقو مايأ دعب تبن نإ ليقو لاصءتسالا

 مث اقانتا كلذ فالخع رمالاو جراوخلا نم وإف سأرلا قول ناك نم لك نأ مزاتسيف ةمالملا ىذ د وجو ةمالعلا د وجو

 اوفرعو مه ارامش راصف انديد هوذختا جراوخلاو , ةجاحلا فوأ كسذلل الإ موسوءر نوةلحيال اوناك فلسلا نأب باجأ

 ىف ةفلاخلا ىف ةغلابملاو لتقلا ىف طارفإلا هب دارب نأو مررعش عيمجو ةيحللاو سأرلا قلح هب دارب نأ لمت لاق هب

 ىف ةيرصلاك ةرثاكتملا ثيدحلا قرط نكل لمح یناثلاو , جراوخلا نم عقب مل هنال لطاب لوألا : تلق . ةنايدلا رمأ

 هيبذتلا تدرأ طبخ جراولا فصو ىف لاطب نبال عقو : هيبذت . لع هللاو ىناثلاك ثلاثلاو « سأرلا قلح ةدارإ

 اوجرخ مهنأ ىحولاب للي ینلا مهفرع موق ف ثيدحلا اذه نوكي نأ یکم : لاق هنأ كلذو « هب رتغي الثل هيلع

 وقر مج رمأو مويلع ظاتغاف انبر كنإ اولاق نيح ناوربنلاب "لع مبلتق نيذلا مو رفكلا ىلإ مالسإلا نع مهتعدبب
 لعل ةصقلا هذه تمدقت دقو « ىنا هللا الإ رانلاب بذعیال ذ ایر كنأ انقيت نآلا اولاقو ةنتف كلذ مدازف رانلاب

 یعفارلا زيجولا حرش ىف عقوو « هقرط ضءب ىف هب احرنصم عقو اک ةقدانزلل یه اع)و جراوخلل تسيلو نتفلا ىف

 الو مییلع ردقيو نامع ةلتق فرعي هنأ اودقتعا ثيح "لع ىلع اوجرخ ةعدتبملا نم ةقرف مه لاق جراولا ركذ دنع

 نونعطبو رانلا ىف دولخلا قحتساو رفك دقف ةربک یتا نم نأ نودقتعيو ؛ مایا هتأطاومو هلتقب هاضرل مهنم صتقي

 عابتأ بصاوثلا فصو وه او ةعدنبلا جراوخلا فصو همالك ىف لوألا فصول سيلو « ىهتنا ةمالا ىف كلذل

 مكحتلا عفو ىح ىلع حم اولازب مو « قع لتف هنأو راع ريفكت مدقتعم نف جراوخلا امأو ؛ نيفصإ ةدواعم

 ۱ « نافلا باتک و ىف اطوسبم موف لوقلا مدقت دقو « هورفک و ىلع ىلع اوجرخو مکجتلا او ركن أف نیفصب

 مطوقو « مدآ یہ لاعأ نآو ( ةماينلا مویل طفل نزلا مضن و ) : یلاعت هللا لوت اپ - ۸

 ظس افلا امأو « لداملا وهو رطسقلا ٌردصم طسقلا لاقيو « ةيموراب لاملا : ساطستلا : هاجم لاقو « :نزوب

 رئاجلا وهف
 نع » ةر ف نع عاقمقلا نب 7 راع نع ليضف 0 6 انثدح باكشإ نب دجأ ( 7 — ۳

 ىف ناتلیقث ناسالا ىلع ناتفیفخ نم را یلا ناتییبح ناتلک : "ینلا لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ

 ۱ < ملا هللا ناحبس « هدو هللا ناب : نازيملا
 « ةمايقلا مويل , مهرثكال طقسو رذ ىبال اذک ( ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 دارلا له عمجا ظفلب انه هركذ ىف فلتخاو « ابليقام ةرسكل ءاي واولا تبلقف نازوم هلصأو نازيم عج نيزاوملاو

 دابتعاب عمجاو دحاو نازم الإ كانه سيل وأ ةقيقح عملا نوكيف نازيم لمع لكل وأ انازيم صخش لكل نأ

 عمجا نوكي نأ لمتحيو (هنیزاوم تفخ نمو إل ىلاعت هلوق لامعالا ددعت ىلع لديو « صاخشألا وأ لابعالا دوت



 ديحوتلا باتک هب ۱ ۳۸

 نازيم هنأ حجرتپ ىذلاو « داو الإ مهلا لسرپ م هنآ عم (ناسرملا حوف موق تبذك ا) ىلاعت هلو ىف اك « مختل

 تعن وهو لدملا طسقلاو « ایندلا لارحأب فیکتال ةمايقلا لاوحأ نال هلع نزوي نم ةرثكب لكشي الو دحاو

 نیزاولا تعن نم درغم وهو لعجو لدعلا طسفلا یرطاا لاق « ردصم هنال عج یهو ادرفم ناك ناو نيزاوملا

 لدعلا طسقلاو + طسقلا تارذ نيزاوملا عضنو ىنعملا : جاجزلا قحا وبأ لاقو اضرو لدع كا رك هنال عمج یهو

 لجال ىأ هلجأ نم لرءمم وه ليقو <« طسق.نزاومو طبق نانازمو طق نازم لاقي ؛ هب فصوب ردصم وهو

 مرج اذك ىف نم یه ليقو ةمايقلا موي باسل ىأ فاضم فذ> عم ليلعتللع ةمايقلا مويل» هلوق ىف ماللاو طسقلا
 ةغبانلا لوقک تیقوتلل ليقو « كلام نبا هراتخاو ةبدتق نا هب

 عباس ماعلا اذو ماوعأ ةتسل اهتفرعف امل تايآ تمهوت

 هللا لاق : هانعم ام نازيملا ركنأ نم ىلع ادر لاق هنأ لبنح نب دمحأ نع ةئسلا باتك ىف قحسا نب لينح کحو

 در دقق لإ ىنلا ىلع در نف ةمايقلا موي ناذيملا علي ىنلا ركذو ( ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضذو إل ىلاعت

 عملا ةغيصإ « مهلا یفأو »  ةفئاطو ىسباقللو یک الا اذک (نزوي مه وقو مدآ ىنب لابعأ ناو) هلوق ٠ لجو زع هللا ىلع

 لمعي مو رفكلا الإ هل بنذ ال نم رافکسلا نف ناتفئاط هنم صخ نكل ممعتلا هرهاظو لامعاألل بسانملا وهو

 ىلع ةدئاز ةريثك تانسح هلو هل ةئيس ال نم نيزمؤملا نمو « نازيم الو باسح ريغ نم رانلا ىف مقی هناف ةنس>

 نورمي نيذلا مو مهب هقحلب نأ هللا ءاش نمو « افلأ نیعبسلا ةصق ىف اک باسح ریغب ةنجلا لخدي اذهف ناعالا ضع

 ضرعتو نوبساحي نينمؤملاو رافکلا نم نيذه ادع نمو « ليخلا ديواجأكو حيرلكو فطاخلا قريلاك طارصلا ىلع

 هنيزاوم تاقث نف ال نينمؤملا ةروس ىف ىلاعت هلوق مهلامعأ نزوو رافكلا ةيساح ىلع لدیو « نيزاوملا ىلع ماعا

 يلع ىلتت یتایآ نكست ملأ - هلوق ىلإ - ممضنأ اورسخ نيذلا كئلوأف هنيزاوم تفخ نمو نوحلغلا ۾ كئلوأق

 ةنسح الف باذعلاب لباقم هلمعو هل باوث ال رفاكلا : لاق هنأ ءالعلا ضعب نع یطرقلا لقنو ( نوبذكت اهب منکف

 i) زو ةمايقلا موي مهل ميقن الف إل ىلاعت هلوقب لدتساو رانلا ىف وهف هل ةنسح ال نمو « ةمايقلا نيزاوم ىف نزوت هل

 هردق ةراقح نع زاج هنأ بقعت و « ةضرعب حانج هللا دنع نزال : رفاكلا ىف حيحصلا ىف وهو ةريره نأ ثددحتو

 الو ةفكلا ىف عضوي هرفك نأ امهدحأ نیمجو رفاكلا لمع نزو ةفص ىف ىطرقلا یکحو « نزولا مدع هنم مزلب الو

 نوزوملا ال ةفخلاب نازيملا فصو هنال ةيألا رهاظ اذهو لاق ء امف ءىشال ىلا شيطتف یرخالا ىف ابعضي ةنسح هل دحب

 هل تناك نف تانسح هل تناك-ل ملسلا الف ول ام ةيلاملا ريخلا عاونأ رئاسو ةلصااو لاو قتعلا هنم عقي دق : امرنا
 ظ نم هنم عقی امع اهب ىزاحي نأ لمتحيو : تلق . اهب حجر ابلباق اذإ رفکلا نأ ريغ « تعضوو تمج تانسح

 لاق « بلاط نأ ةصق ىف م هنع ففخ وأ هرفكب هباذع ديز الإو « طقف الثم هرفكب بذع توتسا ناف « الثم دابعلا

 ناسل هل نازيملا نأو « ةمايقلا موي نزوت دابعلا لاعأ نأو نازيملاب ناميإلا ىلع ةنسلا لهأ عمجأ جاجزلا قحا وبأ

 ريخأ هللا نآل ةنسلاو باتكلا !وفلاغ لدعلا نع ةرابع وه اولاقو نازبلا ةلزتعلا تركدنأو « لامعالاب ليم و ناتفكو

 ترک ك روف نبا لاقو « نيدهاش مبسفنأ ىلع اون وکیل ةلثم مهلامعأ دابعلا یریل لامعألا نزول نيزاوملا حضي هنأ

 نع نیملکتلا ضءب ىور دقو لاق < اسف اب مو# الذإ ابزو ليحتسي ضارعألا نأ ىلع مم ءاني نازيملا ةلرتملا

 لدعلا ينعم نازيلا نأ ىلإ فلسلا ضعب بهذ دقو « ىهتنا اهنزيف اماسجأ ضارعألا بلقي ىلاعت هللا نأ سابع نبا
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 € ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو إل ىلاعت هلوق ىف دهاجب نع حيجن نأ نبا قيرط نم یربطلا دئسأف ءاضقلاو
 نيزاوملا لاق دهاجم نع ملس ىبأ نب ثيل قيرط نمو « طخلا زوج كلذك لامعالا نزو زوجي اک لثم وه امن لاق
 هلو نازبلا عضوي : لاق ناملس نع ةتسلا ىف یناکلاللا مساقلا وبأ جرخأو « روبجلا هيلا بمذام حجارلاو « لدعلا
 رکذ املس یآ نب كالا دبع قيرط نمو « هتعسول نيف نمو ض رالاو تاومسلا امهادح] ىف عضو ول ناتفك
 الف ضارعأ الاف لامعالا امأو « فحصلا نزوت ام ليق ىيطلا لاقو « ناتفكو ناسا هل لاقف نسحلا دنع نازيملا
 ىف نيعئاطلا لابعأ ريصتف ماسجأ ىف لعجت وأ دست ذئذيح لامعالا نأ ةتسلا لهأ دنع قل او « ةفخ الو لقي فصوت
 ايف بنکت ىتلا فئاحصلا نزوب یذلا نأ یطرقلا حجرو « نزوت مث ةحيبق ةروص ىف نيثيسملا لابعأو ةنسح ةروص
 هب وقر و لاكشإلا عفت ريف ماسجأ فحصلاف اذه تبث اذاف لاق «لامعألا فئاحص نزوت لاق رمع نبا نع لقنو « لاعالا
 « ىهتنا ةفك ىف ةقاطبلاو ةفك ىف تالجسلا مضوتف هيفو « هححصو عاحلاو هنسحو یذمرلا هجرخآ ىذلا ةقاطبلا ثيدح
 ىنلا نع ءادردلا بأ نع نابح نبا هحمصو یذمرآاو دواد وبأ جرخأ دقو « نزوت ىتلا ىه لامعالا نأ حيحصلاو
 ةمايقلا موي نيزاوملا عضوت هعفر رباج ثيدح فو « نسح قلخ نم لقثأ ةمايقلا موي نازيلا ىف عضوي ام لاق رم
 هتانسح ىلع هتائيس تحجر نمو « ةنجلا لخد ةيح لاقثم هتائيس ىلع هتانسح تدجر نف تائيسلاو تانسا نزوتف

 ؛هدئاوف ىف ةمثيخ هجرخأ « یارعالا باععأ كاوآ لاق هتائيسو هتانسح توتسا نه ليق « راذلا لخد ةبح لاقثم
 ةفيذ> نع ةنسلا باتك ىف ىئاكلاللا مساقلا وبأ ج رخأو « افوقوم هوحن دوعسم نبا نع دهزلا ىف كرابملا نبا دنعو
 هلضو ( ةيمورلاب لدعاا : ساطسقلا دهاج لاقو ) هلوق ٠ مالسلا هيلع ليربج ةمايقلا موي نازيملا بحاص نأ افوقوم
 ىلاعت هلوق ىف دهاجم نع حيمن ىبأ نبا نع ءاقرو نعو دهاجم نع لجر نع ىروثلا نايفس نع هريسفت ىف یایرفلا
 لاقو « نازبلاب « ساطسقلاب اونزو » هلوقینعم یربطلا لاقو « ةيمورلاب لدملا وه لاق ( مقتسملا ساطقلاب اونزر )
 نساطسقلا قراشلا بحاص لاقو « نیسلا لدب هرخآ ءارلاب راطسق لاقبو « برع یور وهو ه دازو هلثم دیرد نبا
 لداعلا وهو طسقلا ردصم طسقلا لاقيو ) هلوق « دوبشلا ىف امهب ءىرقو ابمضو فاقلا رسکب وهو نيزاوملا لدعأ
 لدعلاب بيصنلا طسقلا بغارلا لاقو « نولداءلا نوطسقلاو نورئاجلا نوطساقلا ءارفلا لاق (رئاجلا وهف طساقلا امأو
 كلذو هطسق هريغ ىطعي نأ طاسقالار روج كلذو هريغ طدق ذخأي نأ فاقلا حتفب طسقلاو ةفصالاو فصنااك
 « ةيوسلاب هومساقت اذإ بيصنلا طسقلا كحنا بحاص لاقو « لدع اذإ طسقأو راج اذإ طسق لبق كلذلو « فاصنإ
 لاقي « طاسقإلا طسقملا ردصمو لدعلا طسقلا هصنام طسقلا ردصم طسقلا ىراخبلا لوق ىلع ابقعتم ىليعامسالا لاقو
 ذإ طق كلذكو هنع لام اذإ اذک نع لدع لاقي هنال برافتم ىنعم ىلإ ناعجريو راج اذإ طسقو لدع اذإ طسقأ
 ىنلا لاقو ( ابطح منم اوناكف نوطساقلا امآ و ىلاعت هللا لاق «لدعلا وهو طسقلا مزا هنأك طسقأو قملا نع لدع
 نإ ) ىلاعت هلرق یهو ىرخآلا ةيالاب ىناثلا ىنعملل دمشتسي نأ هقح نم ناكو یبتنا رون نم ربانم ىلع نوط لا مل
 ىبأ نع حيحصلا قو « لسم هجرخأ حيمص هركذ ىذلا ثيدحلاو « تارجحلا قو ةدئاملا ىف ىهو (نيطسقملا بحي هللا
 هدابع ىطعملا وه ىميلحلا لاق  طقاا ىنسحلا ءامسالا فو اطسقم اکح لز میرم نب ىسيع ركذ ىف هعفر ةريره
 نأ ىلإ ريشي طلا مرا هنأك : هلوقو « هريخ نم اطسف مهنم لكل ىطعملا هانعم نوكي .دقو هسفن نم لدعلا وهو طسقلا

 لاطب نبا باجأ دقو دادضالا.نم طسق نأ عاطقلا نبا ركذو « ةياهنلا بحاص مزج كلذبو « بلسلل هيف ةزمهلا
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 ديحوتلا باتك - ۷ 0°

 رعاشلا لوةك هدئاوز تفذحام ردصملاب دارأ : لاقف ظسقملا ردصم ىراخبلا لوق ىلع ضرتعا نم ضارتعا نع

 امأو « ابلصأ ىلا ةملكلا درتل دئاوزلا برعلا فذحت امن و « هلصأ ىلإ هدرف ىريدقت ىأ «ىردق نيح كلذف كلهأ ناو ,

 وبف « هلصأ لا ارظن دئاوزلا فوذحا ردصملاب دارلا ىنامركلا لاقو  طاسقالا وبف هلعف ىلع ىراجلا طسقملا ردصملا

 ديزملا سنج نم نوكي نأ ديال ديزملا ليق ناف طاسقالا وه هلعف ىلع ىراجلا ردصملا نأ ءافخال ذإ هردصم ردصم

 ةزمهلاو روا ینعع وه ىذلا حتفلاب طسقلا نم نوکسب نأ امإو رسکسلاب طسقلا نم نوكي نأ امإ : تلق . هيلع

  فرصنم ريغ ةدحوم هرخآو ةمجعملا نوكسو ةزمهلا رسکب ( باكش] نب دمحأ انثدح ) هلوق ٠ ةلازإلاو باسل

 هللا دبع وبأ دمحأ ةينكو هللا دیبع لیقو رمعم ليقو عمجب هساو « بقل وهو فرصنيف ىبرع لب ليقو ىمجعأ هنال

 « ايف هتافو نابح نبا خرأو ةرشع عبس ةنس رصمب هتيقلام رخآ : ىراخبلا لاق ء« رصم ليزن ىرضحلا رافصلا وهو

 باكش] نب دم الو باكشإ نب ىلع نيبو هنيب سیلو : تاق . ةرشع نام وأ ةرشع عبس ةنس تام سنوي نبا لاقو

 هقيرط نم الإ ثيدحلا اذه رأ مو یازلا نوكسو ةمجملا حتفب ناوزغ نبا ىأ (ليضف نب دمع انثدح) هلوق ٠ ةبارق

 هجام نباو یناسللاو ىذمرتلاو لسمو دحأ هجرخأو روذنلاو ناميالا فو تاوعدلا ىف مدقت دقو « دانسإلا اذهب

 نب دم درفت نم هتركذام هيف ةبارغلا هجو : تلق . بیرغ حی نسح ىذهرتلا لاق هقيرط نم مبلك نابح نباو

 دقو « ةرامع انثدح ليضف نبا نعد ةبدتق ةياور ىف ( ةرامع نع ) هلوق . هيباحصو هخيش خيشو هخيشو ليضف

 ديخأتو « ناتبيبح » دقت ةياورلا هذه ىف اذك ( نمحرلا ىلإ ناتبيبح ناتلک ) هلوق . روذنلاو نامبآلا ف تمدقت

 لسم ةياور ىهو « ناتيدبح » ريخأتو « ناتفيفخ » مدقتب روذالاو نالا فو تاوعدلا ىف مدقت دقو « ناتليقث د

 نمو هركذ مدقت ن٤ نيقايلا دنع اذكو فیرط نب دو بيرك ىبأو ريم نب هللا دبع نب دو برح نب ريهز نع

 هلوقو « ةدابشلا ةلكو صالخالا ةلك لثه وهو مالكلا ىلع ةلك قالطإ , ناتلك » هلوق قو « مبخويش نع قيس
 عماسلا قيوشت ربا ميدقت ىف ةنكنلاو هرخآ ىلإ هللا ناحبس أدتبملاو ةفص اهدعب امو «ناتبيبح» و رنخلا وه ,ناتيلك »

 هلوقو ءاقوش عماسلا ديزت ةليمجا فاصوآلا ةرثك نال هميدقت نسح یا فصو ىف مالكلا لاط الکو أدتبملا ىلإ

 ىف ناتليقث» هلوقو «قاقرلا باتک» ىف اهانعم مدقت دبعلل هللا ةبعو ؛ امیلئاق بوبحم : ىنعملاو « نانب وبحم ىأ «ناتییبح»

 لوعفم ىنم؟ ليعف ليق ناف ینامرکلا لاق «نزوت مدآ ىنب لامعأ نأو : هلوقل قباطم هال ةجرتلا عضوم وه « نازیلا

 كلذ نأ باوجلاف ؟ ثينأتلا ىلا ريكذتاا نع لدع لف « هعم هفوصوم ناك اذإ امس الو ثنؤملاو رکذلا هيف ىوتسي

 ال لعافلا ىنعمب اهنآل وأ نيتفيفخلاو نيتليقألا ةبسانل ثنأ نکسل انءلس ینثلا ال درفملا ىف وهف اضيأو بجاو ال زئاج
 ةاشلل كتحيبذ ذخ لوقي نك عقوتم هنكل عقي ملام ىلع قلطي دقو ةيعسإلا ىلإ ةيفصولا نم ةظفللا لقتل ءاتلاو لومفلا
 ةعس نایب ثيدحلا نم دوصقملا نآل ركذلاب نحرلا ظفل صخو « ةقيقح حيبذ ىبف لعفلا اهيلع عقو اذاف حبذت مل ىتلا

 ىف ناتليق” ناسا ىلع ناتفيفخ ) هلوق . ريثكلاا باوثلاب ليلقلا لمعلا ىلع ىزاجب ثيح هدابع ىلع ىلاعت هللا ةمحر

 مدقت دقو بذعتسم عج ةثالثلا ظافلالا هذه ىفو باوثلا ةرثكو لمعلا ةلق نايبل لقثلاو ةفخلاب امبفصو ( نازيملا

 هنع یبنلا نأ لصاحلاو « نابكلا عجسك عجب ثیدح ىف دودحلا ىف اذكو هنع ىبنملاو هنم رتاج لا نایب تا وعدلا ىف

 امبهالك ةلق ىلإ ةراش) هيف « ناةفيفخ و هلوقو « هيلا دصق ريغ نع اوفع ءاجام ال لطابل انمضتم وأ افاکتم ناك ام

 نم لماحلا ىلع فخ امب ناسالا ىلع اهتايرج ةلوهس هبشو لوس ةراعتسم ةفخلا : ىيطلا لاق « امهتقاشرو امبفرحأو



 ثيدحلا ۷۵۲۳ ١

 ةلمس هذهو ةل.قث سفنلا ىلع ةقاش ةبعص فيلاكتلا رئاس نأ ىلإ ةراشإ هيفو < ليقثلا ءىثلاك هبعتت الف ةعتمالا ضعب -
 ؛ةئيسلا ةفخ و ةئسحلا لقث بیس نع فاسلا ضعي ليس دقو « فيلاكتلا نم قاشلا لقثك نازيملا لقثت اهنأ عم اهيلع
 اهتوالح ترضح ةئيسلاو « ابكرت ىلع ابلقث كلم الف تاقثف اهتوالح تباغو اهتراسم ترضح ةنسحلا نآل : لاقف
 حیپسّلا لضف باب ىف هانعم مدت (هللا ناحبس ) هلوق ٠ اماکترا ىلع اهتفخ كنم الف تفخ كلذلف اهترارم تباغو
 هقيفوت لجأ نم هل ىدمح اسيلتم هللا حبسأ : ريدقتلاو لاحلل واولا ليق ( هدمحبو ) هلو . « تاوعدلا باتك , نم
 وأ همزال دخلا نم دارااو لعافلل افاضم دملا نوکی نأ لمتعو « هدمح سبلتأو هللا حیسآ ريدقتلاو ةفطاع ليقو
 هدمحم هيلع ىنثأو ريدقتلاو مدقنم فوذحم ةقلعتم ءابلا نوکست نأ لمتحو « هوو قيفوتلا نم دملا بجویام
 هلدمح و انبر مهللا كناحبس : ثيدح ىف ىباطخلا لاقو « ىرخأ ةلمج « هدمحم و و ةلقتسم ةلمج « هللا ناحبس ه نوکیف
 ماقم ببسلا هيف ےقآ ام كلذ نأ ديري هناک قوقبو لوح ال كتحبس كدح "لع بجوت ةمعن یه ىلا كت وةب ىأ
 ةياور نم هجرخأ نأ دعب لاق لیعاسالا نأ الإ هدمعو توبث ىلع ليضف نب دمت نع تاياورلا تقفتاو « ببسملا
 .. هدمح و » ممرثكأ لقي مل هنع دوسالا نب ىلع نب نيسحلاو ةبيش ىلأ نب ركب ىبأو ةدبع نب دحأو برح نب ريهز
 نع ىذمرتلاو هخ ويش نم تيم“ نم ةيقب نع لسم دنع و نيخيشلا دنع برح نب ريهز ةياور نم تبث دقو : تلق

 ةناوع وبأو رذنملا نب ىلعو دم نب ىلع نع هجام نباو برح نب دمحأو مدآ نب دمع نع ىتاسنلاو ىسع نب فسوب

 اهنأك ليضف نب د نع مهلك ريم نب هللا دبع نب دمت ةياور نم اضيأ نابح نباو ىسمحالا ةرمس نب ليعامسأ نب دمت نع
 ناحبس » میدقتب رثك الا دنع اذكه ( مظعلا هللا ناحبس) هلوق ۰ نيسحلاو ةدبع نب دحأو ركب ىبأ ةياور نم تطقس :

 ىلع « میظعلا هللا ناحبس » میدقتب برح نب ريهز نع تاوعدلا ىف مدقتو « مظعلا هلل ناحبس ه ىلع « هدمحتو هللا
 یل عقو دقو « لبق هتيم نم عيمج دنع اذکو ليضف نب دم نع لبشح نب دمحأ دنع وه اذكو « هدمحم و هللا ناحبس »
 هللا ناحبس , ميدقتو « هدمح و و توش هنع رذنملا نب ىلع ةياور نم ليضف نب دمحم + ءاعدلا باتك » ىف ولعب
 نم ةرابطلاك لاج لاو نيدلا ف فرشلا لهأل یه امن ركذلا لضف ىف ةدراولا لئاضفلا هذه لاطب نبا لاق « هدم و
 هنأ هنامرحو هللا نيد كبتناو هتاوپش نم هءاش ام ىلع رصأو رکذلا نمدآ نم نأ نظت الف ماظعلا یصاملاو مارا
 ىنامركسلا لاق « اص لع الو یوقت هعم سیل هناسل ىلع هارجآ مالکسب مزانم غلبیو نیسدقلا نیربطااب قحتلي
 حييستلاف لالج ا تافص یهو هل لثمالو هل كيرش الك ةيمدعو مارک لا تافص یهو ةردقلاو ملعلاك ةيد وجو هللا تافص
 نع ههزنآ ىنعملاو < ممعتلاب رعشم دييقتلا كرتو مارک الا تافص ىلإ ةراش) دیمحتلاو لالجلا تافص ىلإ ةراش]
 لادلا حيبستلا مدقف ةياختلا ىلع ةيلحتلا دقت یضتقی یعیبطلا مظنلاو : لاق « تالاکلا عیمج هدمحأو صئاقنلا عيمج
 « ىنسحلا ءامسالاو تافصلا می عماجلا ةسدقملا تاذلا مسا هنال هللا ظفل مدقو ىلحتلا ىلع لادلا ديمحتلا ىلع ىلختلا ىلع
 وحنو ليثملاو ريظنلا مدعل ةمزلتسم ةلماكلا ةمظعلا ذإ هب قیلیام تابثإو هب قيلي الام بلسل لماشلا ةنال مظعلاب هفصوو
 توبث ملعيل دما اسبلتم حيبستلا رکذو « كلذ وحن و تارودقلآ عج ىلع ةردقلاو تامواعملا عيمحي معلا اذكو « كلذ
 نآرقلا ىف ءاج اذغو نيفلاخلا ةرثك ةبج نم رثكأ هبزتتلا نأشب ءانتعالا نالو اديكأت هرركو اتابثإو ايفن هل لالا
 كردت تاهیزتلا نالو « عراضملا ظفلب حبسيو ىضاملا ظفلب حبسو مالا ظفلب حبسو ناحبس وحن ةفلتخم تارابعب
 قیرطب الإ فرعتال ةيهلإلا قئاقحلا : نيةقحلا ضءب لاق اک اقئاقح كاردإ نع رصقت اهناف تالكلا فالخ لقعلاب



oديحوتلا باتک -۷  

 مالسإلا خيش انخیش لاقو « هيلا ليبس الف هلع ةقيقح ةفرعم امأو « لهاحب سيل هنأ الإ هنم كرديال معلا ىف اک بلسلا

 ةمصعلا لصأ ناك امل : ةمدقملا رخاوأ ىف هنع هتلقن ىذلا ىراخبلا حیحص باوبأ ةيسانم ىلع همالک ىف قيقلبلا نيدلا جارس

 نيذاوملا لقث رساخلا نم حافملا اب ربظي ىتلا رومألا رخآ ناكو « ديحوتلا باتكب من هللا ديحوت وه ًارخآو الوأ

 موي نزوت لامعالا نأب متخو , ايندلا ىف كلذو « تاينلاب لامعالا , ثیدح أدبف « باتكلا مجارت رخآ هلم اهتفخو

 ثحو « فيفذو بیغرت هركذ یذلا ثيدحلا فو « ىلاعت هلل ةصااخلا ةينلاب ناکام ام لقش امنإ هنأ ىلإ راشأو « ةمايقلا

 اذه بیترت ءاجو « باوثلا رابظإل ةبسنلاب لقثلاو لمءلاب قاعتي ال ةبسنلاب ةفذاو هل نحرلا ةبحن روكذملا ركذلا ىلع

 باوثلا نم امهیف ام نيب مث لات هناسل ىلع ركذلا ةفخو دبعلا ركذو قباس برلا بح نأ وهو ميظع بولسأ ىلع ثيدحلا

 باتکلا باوبأ بیترت نایب « ديحوتلا باتك » لوأ ىف مدقت ىنامركلا لاقو « اصخلم یبتنا ةمايقلا موي عفانلا مظعلا

 هنم ام ىلإ ءاهتنالاو ىحولا ءدبب حتتفا اذطو عئارشلا تيثت هبو « ىحولا رادم هنال هللا مالك ثحابم محلا نأو

 مالکلا رخآ نوكي نأ ةدارال وه لب تاذلاب ادوصقم سیل بابلا اذه ركذ نكلو < اهب تلا معنو ءادتبالا

 ینلاو « لاق اذك هيف هصالخ] نايب ةدارإل باتكلا لوأ ىف تاينلاب لامعاألا ثيدح ركذ هنأ م « ديمحتلاو حيبستلا

 ىف رارقتسالا الا نزولا دعب سيل هناف فیلکتلا راثآ رخآ هنال لابعالا نزو ىلع لد ام هءاتك متخ دصق هنأ ربظي

 « نایب مدقت م ةعافشلاب رانلا نم نوجرخيف نیدحوما نم هبيذعتب ىضق نم جارخ) هللا ديزي نأ ىلإ نيرادلا دحأ

 هيلع ىلاعت هللا هرس نم ىلع لوس هنأو « هيلا عجري انا زيمو اساطسق هباتك عضو هنأ ىلإ اضيأ راشأو ىنامركسلا لاق

 ىفو : تلق . ءازجلا لضفأ هازجو هسنم یلعت هللا لبقت « ارخآو الوأ هيتلاح ىف فلؤملا هيلع ناك اب راعش] هيفو

 نع رخآ هجو نم حیبسنلا لضف باب ىف مدقت دقو « ركذلا اذه ةمادإ ىلع ثحلا مدقت ام زيغ دئاوفلا نم تادحا

 دب ز لمم تناك نإو « هایاطخ تطح ةرم ةئام همود ىف « هدمح و هللا ناحبس » لاق نم : هظفل رخآ ثيدح ةريره ىبأ

 . ديت اهنأ ربظب ىذلاف ىرخالا ةماكلا اهلا تمضنا اذاف اهدحو «هدمعو هللا ناحبس» لوق ىف اذه تبث اذإو « رحبلا

 باوثلا نم هل لصحي هناف الثم اياطخ هل تسيل و ىلوآلا ةملكلا لاق نم نأ اك « امل بسانملا ليزجلا باوثلا ليصحت

 ةمزالمب رمآلا ثيدحلا اذه قايس نم دوصقملا نال سما ظفاب هلعف ىف بغرملا ملا داريإ هيفو « كلذ نزاويام

 ةيساتلاو ةلباقملا : عيدبلا نم هيفو « ناتمک , هلوق ىف ىضم اب را ىلع ًادتلا مدقق هیفو « روکذلا رکذلا

 ةثالثلا نم الك ىدعو« ناسللا ىلع» هلوق ةنزاول نحرلل لقي ملو «نمحرلا ىلإ نانییبح» لاق هنال عجسلا ىف ةنزاولاو

 مهنأ تایآ ةدع ىف ةكئالملا نع ىلاعت هللا ربخأ دقو ( كبر دم حبسو ) ىلاعت هلوق لاثتما ةراشإ هيفو هب قيلي امب

 هللا ىلا بحأ مالكلا ىأ ىأو تنأ ىبأب هللا لوسراي : تلق . رذ ىبأ نع لسم حیح قو ۰ مهبر دمع نوحبسي

 : هناحبس هللا ىلا مالكلا بحأ نأ هل ظفل ینو « هدمصو ىلر ناحبس هدمحمو ىبر ناحبس هتکئالا هللا فطصا ام لاق

 نيعبرأو ةسمخو ثيدح قام ىلع ةعوفرملا تیداحالا نم ديحوتلا باتك لمتشا : ةمئاخ . هدمح و هللا ناحبس

 یضم عفو هيف اهنم ررکسلا « لوصوم قابلاو اقیرط نوسمو ةس ةمباتاا نم هانعم ىف اهو ابنم قاملا « ایدح

 ةيرسلا رمآ ىف : ةشئاع ثيدح اهم لسم جرخأو ءاهرثك اب لسم نع درفنا اثيدح رشع دحأ اهم صلا او  ابمظعم

 « اربش ىنم دبعلا برقت اذإ هثيدحو « ابنذ ىدابع نم دبع بنذآ : ةريره نأ ثیدحو « دحأ هللا وه لق ركذ ىف

 عيمج ارثأ نوئالثو ةنس مدمب نف ةباحصلا نع راثالا نم هيفو « ىب ىدبع نظ دنع انأ : لجو زع هللا لوقب هثيدحو

 ےک
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 off 7 و۳ ثيدحلا

 5 اثدح نونامثو ناناو فالآ ةعسن ةعب الا نم هاذعم ىف امو اةلعمو الوصوم رركملاب ثيداحالا نم عماجلا قام

 امو قلعملا كلذ نف « اثیدح رشع ةثالثو ثيدح ةئامسمخو ثيدح افلأ راركت ريغب العمو الوصوم هيفام عيمجو

 دقو اثيدح نيرشعو ةئمئامث ىوس ابحيرخت ىلع ملسم هقفاو « لوصوم قابلاو اثيدح نوتسو ةئام ةعباتملا نم هانعم ىف

 هددع نأ معز نم مو ىلع ابنت انه كلذ تمجو  عماجلا اذه بتك نم باتك لك رخآ ىف الصفم كلذ تنیپ
 « فالآ] ةعبرأ وحن وأ فالآ ةعبرأ رركملا ريغب هددع نأو « اثيدحح نوعبسو ةو ناتئامو فال ةعبس رركملاب
 نم ثيدحلا ظافلأ نم باوب الا مجارت ىف هعدوأ اع جراخ هلك كلذو ةمدقملا رخاوأ ىف الصم كلذ تحضوأ دقو
 امهقوف اف نانثإ باب : هلوقك هباب ىف كلذ نم عضوم لك ىلع تہب اک خوف رم ثيدح هنأ ىلع لدي اب حرصت ريغ
 «رامثآ ةينامثو ةئاتسو فا مدعب نمف ةياحصلا ىلع ةفوقوملا راثالا نم هيفو هجام نبا هج رخأ ثيدح ظفل هناف ةعامج

 الو ىمسم لئاقل ابتیسنب حرصي مل ةريثك راثآ باتكلا قو « دما هلو بانک لك بقع اضيأ ابلصافت تركذ دقو
 نم هل قفتا امو انك امآ ىف اضيأ اهيلع تببن دقو « ةدعلا هذه ىف لخدي مف مجارتلا قو ريسفتلا ىف اصوصخ مهم

 عماجلا اذه بتك نم باتك لك نم ريخالا ثيدحلا ىف نوكي نأب ابلاغ ىنتعي هنأ اهيلع هبن نم رآ مل ىلا تابسانملا

 ناكف ىحولا ءدب ثيدح رخآ ىف هلوقك هيلع مالكلا نم وأ ريخالا ثيدحلا ءانثأ ىف ةملكلا تناك ولو همت ةبسانم
 انوکی ىتح امبعطقیلو للعلا بانک رخ آ ینو « لزنو رفغتسا مث ناميإلا باتك رخآ ىف هلوقو « لقره نأش رخآ كاذ
 هانيب ان ريخالا كلذو لسفلا باتك رخآ ىفو « هب ماکتام رخآ نبلعجاو ءوضولا باتك رخآ قو « نیبعکلا تحن

 ىف اهبجوز ةأرملا ناذئتسا ةالصلا باتك رخآ ىفو « كيفكي هناف دیعصا اب كيلع مینا بانک رخ آ ینو « میفالتخال

 رخآ ىفو « اهدمب الو ابابق لدي مل نيديعلا باتک رخآ یفو « ةلئاقلا نوکت مث ةعمجا بانك رخآ قو « جورخلا
 0 دعبو عوطتلاو دجوتلا رخآ قو ‹« ىعجطضا ةعان تنك ناو ةالصلا ريصقت رخآ قو « تو ضرأ ىأب ءاقستسالا

 تلزتف زئانجلا باتك رخآ ىفو ء فرصنا ايلف اوساجا نأ ميلا راشأف ةالصلا ىف لمعلا رخآ ىفو ۽ برغت ىتح رصعلا
 ةيرخالا ىف لوخد اطو رطفلا ةقدص ةاكزلا رخآ ىفو « كالملا هانعمو بابتلا نم وهو ( بتو بحل ىبأ ادي تبت إل
 رخآ قو «كلوسر دلب ف قوم لعجاو جحلا رخآ قو « ىضم امل ةرفكم ناضمر رخآ ىف عقت ابنوک ةبج نم
 مالجأ ىتح ةراجالاو عيبلا رخآ ىفو ؛ عجرف فکتمم انأ ام فاكتعالا رخآ ىفو « مصیلف لكأ نكي مل نمو مايصلا
 قلاقم نم تيسنام ةعرازملا رخآ ىفو « هتةرولف الام كر نم ةلافكلا رخآ ىفو . هيلع ىلصف ةلاوحلا رخآ قو « رمع

 : قو « تيضر ىتح برشف برشلا رخآ قو « ثعبأ مث تومآ ىتح ةمزاللا رخآ ىفو « اثیش اذه یوب ىلإ كلت

 " ىف مل قالخال كْلوآ نمرلا رخآ فو  بصقلاب حيذنفأ ةكرشلا رخآ ىفو « هوازنآو هتعموص اورسکف ملاظملا رخآ

 : اهوتال تاداپشلا رخآ فو « كنقدص ىف دمت الو ةبملا رخآ ىفو « قتعأ نمل ءالولا قتعلا رخآ ىفو « ةرخالا
 ' تمدق دابجلا رخآ ىفو « ثروت الو بهوت الو عابت ال طورشلا رخآ ىفو « هضفاف مق حلصلا رخآ قو « اوبح ولو
 . موي ىلإ هللا ةمرحم مارح وهف ةعداولاو ةيزجلا رخآ ىفو « ةتبلا اممرح سنا ضرف رخآ ىفو « نيتعكر لص لاقف

 ' تيفو” بقانملا رخآ ىفو , اممدق ةمدق رخآ ةئيدملا ةيواعم مدق ءايبنالا ثداحأو قلخلا ءدب رخآ ىفو , ةمايقلا
 رخآ قو 6 مالسلا و ةالصلا امماع در یسع نیب ةزتف ةرجما رخآ قو 5 لرب ىنلا جرخم لبق اع هللا ىضر ةحيدخ

 ىرابلا حف ۱۳ 1٩ — م
 هج

5 



 ديحوتلا باتک - ۷ 131

 . «اوكلهأف !وفلتخا نآرقلا لئاضف رخآ ىفو « نيتذومملا ريسفت ريسفتلا رخآ ىفو « اب قلعتي امو ةيوبنلا ةافولا ىزافملا
 رخآ ىفو « اهنم كل دعبأ ناعللا رخآ ىفو « هرثأ وفعتو قالطلا رخآ ىفو « كرحتلا نم ىنعنمب الف حاکللا رخآ ىفو :

 ىفو « ىنم نم رفنت تح ىحاضالاو جاابذلا رخآ قو « باجحلا لزأو ةمعطاألا رخآ قو « بهل وبأ ابقتعأ تاقفنلا

 ٠ ىفو «هحرطيل مث بطلا رخآ قو ,اهاح لقناو ىضرملا رخآ ىفو « راج نع بیسلا نب ديعس هعباتو ةبرشالا رخآ

 ىنلا ضبق ذنم ناذثتسالا رخآ قو < عاطتسا ام هدريلف بدالا رخآ ىفو « یرخالا ىلع هيلجر ىدح] سابللا رخآ

 اودارآ اذإ ردقلا رخآ قو, انباةعأ ىلع عجرت نأ قاقرلا رخ ] ىفو « انیلع ةمآسلا ةيهارك تاوعدلا رخآ فو هلع

 نإ دودحلا رخآ ىفو كنيم نع رفكو ةرافكلا رخآ ىفو « هلتقف راغ مهس اذإ روذنلاو نام الا رخآ ىفو « انیبآ ةنتف

 نع هزجح هاركإلا رخآ ىفو « ةنجلا کا تبجو دقف متثشام اولمعا نيبراحنا رخآ ىفو « هل رفغ ءاش نو هبذع ءاش

 ترمتعاف ماکحالا رخآ ىفو « نوحلاصلا انیفو كلبنأ نقفلا رخآ ىفو « منع هللا زواجت ايؤرلا ريبعت رخآ ىفو « ملظلا
 باتكو هب منخ كلذاف « ماتخلا ىف عورشم حيبستلاو « مظع ناتهب اذه كناحبس ماصتعالا رخآ قو « جا مايأ دعب

 اف مینو مبللا كناحبس اهيف ماوعد ) ىلاعت هللا لاق « ةنجلا لهأ ىوعد رخآ حيبستلا دعب هلل دحلاو « ديحوتلا

 ىف ىذمرتلا هجرخأ ام سلجا متخ ىف ةريره ىنأ ثيدح ىف درو دقو ؛(نيملاعلا بر هل دخلا نأ مهاوعد رخآو مالس

 ةياور نم مهلك كردتسملا ىف ماحلاو ءاعدلا ىف ینارطلاو هح ىف نابح ناو ةلءللاو مويلا ىف یناسنلاو عماجلا

 هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نع » هيبأ نع خاص ىبأ نب ليس نع ةبقع نب ىموم نع حيرج نبا نع دم نب جاجح

 هلإ ال نأ دبشأ كدمح و مهللا كناحبس : كلذ هسلجب نم موقب نأ لبق لاقف هطغل هيف شكو سلج ىف سلج نم خل

 بيرغ حيم نسح : لاقو ىذمرتلا ظفل اذه « كلذ هسلج ىف ناك ام هل رفغ الإ « كيلا بوتأو كرفغتسأ تنأ نإ

 ىلع حي ثيدح اذه ك احلا لاقو « ةشئاعو ةزرب ىبأ نع بابلا فو « هجولا اذه نم الإ ليس ثيدح نم هفرعنال

 لاق اذك رابخ الا بعك نع هيبأ نع لیپس نع ةبقع نب یموم نع بيهو : ةياورب هلعأ ىراخبلا نأ الإ لسم طرش

 اذک و نوع نع ليس نع باوصلاو  بمک الو لیپس دلاول رکذ دنسلا اذه ىف سيلف « كلذ ىف موو كردتسملا ىف

 نبا نع دیزب نب دلخم نع مالس نب دمي نع ىراخبلا قيرط نم هيف هقاس هناف ثيدحلا مولع ىف باوصلا ىلع هركذ

 هنأ الإ ثيدحلا اذه ريغ بابلا اذه ىف ايندلا ىف ملعأ الو « حيلم ثيدح اذه ىراخبلا لاق : لاق مث « هدنسب خرج

 اذه ىراخدلا لاق هلوف < هلا دبع نب نوع نع ةبقع نب یسوم انثدح بيهو انثد> ليعامسا نب ىموم انثدح : لولعم

 ىف روكذملا هدنسب املا نع لخدلا ىف قلا هجرخأو « ىهتنا ليبس نم اعام ةبقع نب یسول ركذنال انإف ىلوأ

 ىراخبلا مالک قاسو دم نب جاجح نع ایهالک نيعم نب یحو لبنح نب دمحأ نع لاقف یراخبلا نع ثيدحلا مولع

 وه ايندلا ىف دانسإلا اذهب لعأ ال هلوقو « لولعم هنأ الإ ثيدحلا اذه ريغ ايندلا ىف دانسإلا اذهب ملعأ ال : لاق نكل
 . دقو « ىراخبلا ىلع ىنختال ثيداحأ ةدع بابلا ىف ناف بابلا اذه ىف ایندلا ىف ملعأ ال هلوق ال ىراخبلا نع لوقنملا

 اينالا ىف دانسإلا اذبب فرعتأ ىراخبلل لاق ابلسم نأ اهيف ركذو م احلا ريغ نع ةصقلا هذه داشرإلا ىف ليلخلا قاس

 نع ةبقع نب ىموم نع بيهو نع ليعامسا نب ىموم نع هركذ مث ؛لولعم هنأ الإ ال : لاقف « اذه ريغ اثيدح

 قفاوم وف بابلا اذه ىف هلوق ىف ال ليلعتلا دنس ىف ثيدحلا مولع ىف ال قفاوم وهو : هلوق < هللا دبع ن نوع

 دانسالا اذهب ىه ام و : بابلا اذه ىف هلوق ىهو ةظفللا هذه ىف مو 1 احلا نأكو « دانسالا اذهب هلوق ىف قببلاةياورل
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 لاق اذطو نتملا اذه ىف الإ دجوب ال ليس نع ةبقع نب ىموم نع جرج نبا : وهو دانسإلا اذه نآل لاق ؟ وهو .
 وهو اموار فلاخ ةياور هنع تءاجو هنع ذخالاب افورعم نكي ملاذإ هنأ ینعب ليهس نم اعام یسوم لغ ال ىراخبلا
 نم امأو « يراخبلا ليلعت هبجوپ اذبف مزالملا ةياور تحجر هنم ةبقع نب یموا ةمزالم رثكأ وه نم جرج نبا
 ىلإ ىراخبلا قيس دقو « نيبجولا ىلع ةبقع نب یموم دنع هنأ زوج لب ةحداق ةلع فالتخالا اذه ىريال هناف حک
 لوق حيحصلاو مو جیرج نبا ثيدح : لاق هنأ هنع للملا ىف ىنطقرادلا ركذف لبنح نب دحأ ةياورلا هذه ليلعت
 ةعرز وبأو متاح وبأ یرج كلذ ىلعو « دحأ لوق لوقلاو ىنطقرادلا لاق هللا دبع نب نوع نع ليهس نع بيهو
 لیپس نع بيهو هاور « أطخ اذه الاقف ثيدحلا اذه نع ةعرز ابأو بأ تلأس لاعلا ىف متاح ىبأ نبا لاق نايزارلا
 نم نوکی نأ لمتحيو رج نبا نم مولا نوكي نأ لمتح متاح وبأ لاق « حصأ اذهو افوقوم هللا دبع نب نوع نع
 مصاع قیرط نم ىنطقرادلل دارفالا قف ةبقع نب ىموم ريغ لیس نع ةعبرأ ةياور نم هاندجو دقو « ىهتنأ ليوس
 قيرط نم یناربطلا ءاعدلا ىفو ؛ شايع نب ليعامسا قيرط نم ىبايرفلا رفع رکذلا قو « لالپ نب نایلسو ورع نبا
 5 ديمح ىبأ نب دمحم اذكو فعض رهو ىدقاولا وه ناملسو مصاع نع ىوارلاو ليبس نع مهتعبرأ ديمح ىبأ نب دمع

 ملعأ الو ىه ام یردآ ام ةياورلا هذه متاح وأ لاق دقو ءاهنم اذهو ةفيعض نييماشلا ريغ نع هتياور ناف ليعامسا امأو
 ىف دواد وبأ هجرخأ دقو « ىهتنا ليهس نع ىموم ةياور نم الإ ةريره ىبأ قيرط نم ءیش ىف و ىنلا نع یور
 ىبأ نب نجرلا دبع نع ثراحلا نب ورمع نع بهو نبا قيرط نم ءاعدلا ىف ىناربطلاو هحيحص ىف نابح نباو ناسلا
 یربقلا ديعس نع لاله بأ نب ديعس نع ثراحلا نب ورع نعو . اعوفرم ةريره ىنأ نع یربقلا ديعس نع ور
 تكنلا ىف ظفاحلا قارملا نيسحلا نب محرلا دبع لضفلا وبأ مالسإلا خيش انخيش ركذو افوقوم ور نب هللا دبع نع
 ىلع ةدئاز ةعبس مهتدع ةباحصلا نم ةعامج ةياور نم درو ثيدحلا اذه نأ حالصلا نبال ثيدحلا مولع ىلع اهعمج ىلا
 نيرخآ ةسمخ ةياور نم هتدجوف هقرط تعبقت دقو ءايحالا ثیداحال هحيرخت ىلع كلذ نایبب لاحأ و هعدسرلا رکذ نم
 اف هقرط تجرخ دقو مدح نوکی نأ لاتحال ددعلا ىلإ هفضأ ملف مس مل يباح میعمو اسفن رشع ةسمخ اولکسف
 ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا دنع هثردحو صاعلا نب ورم نب هللا دبع مو ء اصخام انه هركذأو ثيدحلا مولع ىلع هترتك
 دواد ىبأ دنع هم دحو یلسالا ةزر وبأو « هيلع هينتلا مدقت اک افوفوم هج رخ دواد ىبأ دنعو افوقوم هجرخأ
 نب رييزلاو « تاقث هلاجرو مصاع ىبأ ناو ىناسنلا دنع ةثيدحو معطم نب دییجو < یوق هدنسو ىرادلاو یناسنلاو
 لماكلا ىف ىدع نبا دنع هثيدحو دوعسم نب هللا دبعو « فيعض هدنسو ريؤصلا مجالا ف قااربطلا دنع هي دح و ماوعلا

 « حيحص هدنسو دیک ربطلاو رانالا لکشم ىف یواحطلا دنع هثيدحو ديزي نب بئاسلاو « فیعض هدنسو
 لا

 وبأو « یوق هدنسو نانا دنع اميدحو ةشئاعو « فيعض هدنسو ىناربطلاو ىواحطلا دنعهثیدح و كلام نب سنأو
 هثيدحو ةمامأ وبأو « هعفرب حرصب مل هنأ الإ حيحص هدنسو يبايرفلا رفع ركذلا باتك ىف ةثيدحو یردخلا ديعس
 نوقوم هلاجرو ريغصلا ف یناربطلاو مالا دنع هثيدحو جیدخ نب عفارو « فيعض هدنسو ىسلا ناو ىلعي ىبأ دنع
 وبآ هركذ ةيواعمو « هدنس ىلع فقأ لو ىنيدملا ىموم وبأ هركذ بیک نب ىبأو « هدنس ىف هيوار ىلع فلتخا هنأ الإ
 اضيأ یابرفلل ركذلا ىف هثيدحو یراصنالا بويأ وبأو « فيحدت هتاور.ضءب ىف عقو هنأ ىلإ راشأو اًضيأ ىموم
 هدئسوتيبلا لهأ نع ةيورملا ناسلا ىف ثعشالا نب ىلع ىبأ دنع هثر دو بلاط یآ نب ىلعو « ريسإ فعض هدنس قو
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 نبا هجرخآ مسإ مل ةباحصلا نم لجر ثيدحو « ماحلا كردتسم نم تاوعدلا ىف هثیدحو رع نب هللا دبعو « هاو

رو هنع لي هللا لوسر باحصأ نم لجر انثدح لاق بيلك نب دايز رشعم ىلأ قيرط نم هفئصم ىف ةييش ىبأ
 هلاج

 ديزيو « ركذلا ىف ىبايرفلا رفعج دنع هتياورو یعشلا منم نيعباتلا نم ةعامج لیسام نم كلذ عم ىل عقوو « تاقث

 نب ىحيو ءاطعو دهاجو « ىئاسنلل ىنكلا ىف هتياورو ةبلس وبأ رفعجو « یالودلا رشب هال ینکلا ىف هتباورو ريقفلا

 ةيلحلا ىف هتجرت ىف هثیدحو ةيطع نب ناسحو « ىزورملا نسحلا نب نيسحلل ةلصلاو ىبلا تادایز ىف مهتاياورو ةدعج

 ابقرط تبعوتسا دقو « الصأ ثيدحلل نأ ىلع لديام اذه ضعب قو « دايج لیسارلا هذه ديناسأو معن ال

 .« لولعملا ثيدحلا ىلع مالكلا ىف حالصلا نبال ثيدحلا مولع ىلع هتفلع امف ابنوتم ظافلأو اهدیناسآ فالتخا تنيبو

 ىلا ةزاجإلاو عامسلاب ىلاعلا لصتلا دنسلاب ابقوسآ مخلل ةبسانم ثيدحلا اذه قرط نم قيرطب حتفلا اذه تخ تيأرو

 د نب دع نب نسحلا نب دمحأ سابعلا ىبأ نيدلا بابش هيقفلا رثكملا دنسلا لدعلا مامإلا خيشلا ىلع تأرق « هاهتنم

 ییوپ الا ركب ىلأ نب ىسيع نب زیزعلا دبع نب ليعامسا نب دمع انريخأ ةرهاقلا رهاظ هلزنع ینیزلا یمدقلا ايركز نبا

 دمع نب رهاط ةعرز وبأ انأبنأ اقاب نب دحآ نب زيزعلا دبع نب ركب وبأ انأينأ میلا نب ملا دبع نب ليعامسا انأينأ

 دمحأ نب مهاربا قحا ىلأ ةمالعلا ىتفملا ءىرقملا مامالا خيشلا ىلع ابلاع هتأرقو ح دح نب نحرلا دبع انأبنأ رهاط نا

 نع قارعلا دحآ نب ليعامسا انأبنأ هيلع اعاس ىدلبانلا ةمعن نب بويأ نع لماك نب نمؤملا دبع نب دحاولا دبع نبا

 وبأ انأينأ راسكلا نيسحلا نب دحآ رعت وبأ انابنآ بلا دح نب نجرلا دبع انأينأ یسموقلا لیعاسا نب قازرلا دبع

 نب دمج انأينأ ىلاسنلا بيعش نب دحأ نحرلا دبع وبآ انأينأ ینسلا نباب فورملا ظفاحلا قاع نب دم نب دحأ ركب

 ىبأ نب دلاغ نع ىرضحلا وه نابلس نب دالخ انثدح یعازخلا ةلس نب روصام لسم وبأ انثد ىناغصلا وه قحا

 كلذ نع هتلأسف تاماكب ماکت ىل وأ اساع ساج اذإ رم هلا لوسر ناك تلاق ةشناع نع ةورع نع نارعع

 هل ةرافك تناك كلذ ريغب ماکت ناو < ةمايقلا موب ىلإ هيلع امتاخ ىنعي هيلع اعباط ناك ريخ مالكب ملكت نإ : لاقف

 لعأ هللاو « كيلا بوتأو كرفغتسا تنأ الإ هل ال كدمحيو مهللا كن احبس و

 لسو 2 ناسحإب مف نيعباتلاو هتيرذو ةجاوزأو هباحصأو هل آو دم اندی ىلع هللأ ىلصو هدوحو هلل دخاو

 ۱ . اریثک املست

 نب ىلع نب دحآ هعماج هنم غرف مالسااو ةالصاا لضفأ اهبحاص ىلع ةبوبنا ةنسلا مامإ ر ملا ظفاح هفلوم لاق

 لوأ ىف « ةرهاقلا ليزن أشنملاو داوملا ىرصملا لصالا ىنالقسعلا بسنلا ىنانكلا رجح نب دمحأ نب ىلع نب دمع نب دم

 هعمج ناک و « اهنم بجر رشع ىناث ىف سارکلا اذه ىف 424 ام یوس « ةا ام و نيعب رأو نیتنئا ةنس بجر نم مول

حلا هللو « ةرشع عبس ةنس لئاوأ ىف حرشلا ىف هعورشو « ةرشع ثالث ةتس ىف ةمدقملل
 .ارخآو الوآ ارهاظو انطاب د
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 نیدلا ناهرب ةمالملا ماعلا مامالا خیشلا ةخسذ ىلع فا لا هبنک ام ةروص
 مهنع ىضرو هلا مېحر رضخلا نيدلا نیز نب مهاربا

 ینطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو « كو هلل دحلا

 رهاظ كاذو ءهنم ليلقلا هتافو هعمسف هنم اريسي الإ « ىرابلا حتف  ىمسملا باتكلا اذه ىلع أرق دقف . دعب امأ

 ديفم نيدلا ناهرب نيعملا رهابلا رهاملا لضافلا ةمالملا ملاعلا مامالا هبناكو هبحاص طع شماوهلا ىف غيلبتلا ىف
 زوفي ىتح تاريسخلاب هل متخو « هبهو ام هيلع هللا ظفح رضا نيدلا نیز نبا نیسردلا لامج نيبلاطلا

 زوجت ام مسیح نع یوړ, نأف دارأ نأ هدف نأو هلك ىنع هيورب نأ هل تزجأو « ةيهرملا نمأيو ةيغرملاب

 هتياوز ىنع

 نيتذثا ةنس نابمش نم رشع نماثلا ىف كاذو السم ايلصم ادماح رجح نب ىلع نب دمحأ هيتكحو هلاق

 ةئامئامثو ' نيعبرأو

 ظفاح هفلوم ىلع ةمتاغ هلوأو « حرشلا اذه نم ريخالا ساغلا یی عامسلا غلب : هصخلم ام اضيأ هتخسن ىلعو

 لضفلا ىبأ ةيرصملا رايدلاب ةيعفاشلا ةاضقلا ىضاق نيدهتملا ةيقب نیملسلاو مالسإلا خيش رهدلا لهأ ذاتسأ رصملا

 .رضخ نب مهربا هبناک ةءارقب « هتجبم ماناالل سرحو هنجپب هللا مادآ أمشذملاو دلوملا ىرصملا لصالا ىنالقسملا دحأ

 « مهاربا نيدلا ناهرب مامإلا هوخأو « یریدلا نباب ريبشلا قنحلا ىمدقلا نيدلا دعس ةاضقلا ىضاق مالعالا ةمئالا
 بتاكو ةيماشلا دالبلاب ةيعفاشلا ةاضقلا ىضاقو « لیلا یدادغلا هللا رصا نب دمحأ نيدلا بع ةاضقلا ىضاقو
 ناطاسلا نب دم ىرصانلا رقملاو « ىزرابلا ناب ريبشلا ىوجلا دمع نيدلا لاک ةيرصملا رايدلاب ةفيرشلا رارشآلا
 ىلع نب دحآ نيدلا قت ةمالعلاو ءةروصنملا شويجلا رظاف طسابلا دبع ىنيزلا رقملاو « ريسي توفر قمقج رهاظلا
 رظان نيدلا مرک نب فسوي لامجاو « تاخانملا بتاك نباب ريبشلا ميركلا دبع نيدلا مرک بحاصلاو « ىزيرقملا
 یضاقلا ةمالعلاو  یطعفسلا دمح نيدلا ىلو خيشلاو « ناكر تلا بتاك رقشالا نب نيدلا بح رقملاو « ةفيرشلا صاوخلا

 خيشلاو « ىنمقلا ركب ىبأ نب دم نيدلا بع خيشلاو « ىواخسلا نيدلا سرغ ىضاقلاو « ىلاملا ىمينتلا نيدلا ردب

 خیشلاو . هتخسن ىف ةملعم ةريسي عضاوم الإ حرشلا عيمج بتكو « یسیدسلا باهولا دبع نب نمحرلا دبع نيدلا نيز
 هبلاغ بتکو رق باب ريبشلا رفعج نب ىلع نب دمع نيدلا سم خيشلاو « اريثك عمسو هنم بتكو ىقعلا ناوضر ٠
 دم نب ىنغلا دبع نيدلا نیز خیشلاو « ىرح نب نمحرلا دبع داعلا نب دمحأ نيدلا ءابب خيشلاو « ريثكلا هنم مو .

 مامإلاو « اریثک هنم عمسو ةثالثلا نم لك هبتكو « ىسنوتلا ىبرغملا ليلجلا دبع نب ىلع نب ديعس فيرشلاو « ىنمقلا .

 نيدلا قت خيشلاو « ىريبزلا دم نب مساق نيدلا نیز خيشلاو « یسدقلا ناسح نب دم نب دمت نب دم نيدلا سش

 زع خيشلاو « ةيحالصلاب هدلاو بيطخلا ىربملا ىلع نيدلا رون نب دمحم نيدلا سمش خيشلاو « ىضاقلا فونملا
 نيدلا بع خيشلاو ‹ ةيديؤملا مام] ىركبلا دمع نيدلا زع نب دم نيدلا بح خيشلاو « ىطايذسلا زيزعلا ديع نيدلا

 نيدلا هام و ؛« یخوطلا دم نب نيدلا ی خیشلاو « للحم ا مامالا نیاب ريمشلا فيطللا دبع نيدلا ها نب هللا دبع

 خيشلاو «یفونلا دحأ نب ىلع نيدلا رونو ءىرقملا دسأ نب دحأ نيدلا بابش خیشلاو « یدبشلا ركب ىنأ نب دمع



 ديحوتلا باتك - ۷ ۸

 دحأ نب لم نيدلا لالج ةمالعلا خيشلاو 2 ةباسنلا نيو نيدلا رد ماعلا مامإلا ديسأاو 6 ىثرلا دحأ نيدلا باهش

 مام لا قوذملا یس وم نإ دمحأ نيدلا بابش مامالاو ؛ ىطويسالا درج نيدلا حالص ةمالعلا فيرشلاو ¢ ىعفاشلا لحما

 . بلاغ ىبأ ناب ريبشلا قابلا دبع لاما نب دحأ بابشلاو « ىنسحلا ىلع نإ فيطللا دبع فيرشلاو « ملصأ عماحي
 , ىرداقلا ىيطلا دع ن دم حتفلا وبأو 2 يملا یشرقلا ةريبظ نب تاكراا یآ نب مراكملا ىبأ نب لضفلا وبأو

 حراشلا حدمو ونا دوعسلا يأ نب دحأ نيدلا ب امش مامإلاو « ىسهفقالا ىلع نب هللا دبع ن رمع جارسلاو
 نیدلا فرش خيشلاو « ىرداقلا سنوي فيرشلاو « متخلا سلجم ظعاولا رداقلا دبع امدشنأ متحلاب قلعتت ةديصقب
 نب دم نيدلا سو « یدنشقرقلا بطقلا نب ني دلا قأ خيبشلا و( مخلب قلعتت ةديصقب حراشلا حدمو ىف ونطلا یسع

 نب فسوب جاجحلا ىبأ نيدلا حالص نب هللا دبع نيدلا جات نب دمت نيدلا سمشو « ىوغبلا نيدلا زعو « ىنالافلا ىلع .
 « ىطويسالا دمحأ نب دمحأ نيدلا ىلوو « یونطشلا دحأ نب دمت نيدلا سش خيشلاو « شيرق نب لیعاعما نب هللا دبع
 نيدلا بابش هدلوو ىديدجلا ايركز نب ىلع نب نبدلا باپش خیشلاو « ىضاقلا ىركلا ميهار, نيدلا ناهرب ملاعلاو

 ٠ رونو « ىصلا دمحأ نب فسوإ خيمشلا نا دمع نيدلا ساشو « ىديدجلا دجآ نب د نيدلا سش خیشلاو « دحأ

 یفونلا فسوب نب دم نيدلا سه خيشلاو « باکرلا نباب ریپشلا یرقلا نيدلا رونو « لاصبلا نب ليلخ نب ىلع نيدلا
 نب ركب ىبأ نب دمحأ نب دحأ نيدلا باش خيشلاو ؛ ىليوطلا مهاربا نب دمع نيدلا رصانو « بيطخلا ناب ريهشلا
 نب دمحأ بابشلا نب میحرلا دبعو «یرصلا ناطقلا دمت نب دمحم نيدلا بح خيششلاو رداقلا دبع هنباو بيطخلا هيرمت
 نب را ۳ دمع نیدلا سمت خيشلاو ۰ ىعاقبلا ر# نب ميهار نيدلا ناهرب ثدحا مامإلاو ¢ یرهزالا بوعي

 بيطخلا ىجيلمملا مهاربا نب دمحم نيدلا ردبو < یناوللا ناملس نب ىلع نيدلا رونو« یواتفرلا نمحرلا دبع نب ربع

 بابشلاو « نواجلاب رجاتلا تاريعس نباي ربهشلا دمحم نب نيسح نب دمحم نيدلا سمت خیشلاو « رقالا عماجب هدلاو
 تاب قلعتت ةديصقب حراشلا حدمو « یوجدلا دمحأ نب دمع نیدلا سمش خیشلاو « یلالا یراخسلا دم نب دمحأ
 رجاتلا ىحاولا دمحم نب ركب وبأو « ىحاولا سنوي, خيشلا نبا دمت نيدلا سمثو « روكذملا سلجم اب هظفل نم اهأرق
 ةسردملاب فوصلا مساق نب د سمح نمايملا وب أو یریمدلا ددح نب ركب ىبأ نب دم جاتلاو « بجاحلا قوس
 دحأ بابشلاو . كلاما ىلا ىلع نيدلا رون همعو کالا ینبلا ناملس نب دواد دوجلا وبأ مامإلاو « ةيف رشالا
 ةءارقلا عمسپ مل نکل ساجلا رضح نمو « مهردق ردقي الو م رصح عاطتسإ ال نوريثك قلخو ىراصنالا دم نبأ
 قنحلا ینارصقالا نيدلا نيمأو ىئانولا دم نيدلا سو « ىتاياقلا دم نيدلا سمش هم الا خياشملا ءىراقلا نع هدعبل
 ناكو . اطط مار دقف مهرص> مار نم « ني ريثك ةعامج ىف ىلا ینارصفالا دمحم نيدلا بو < ةيف رش الا خيش

 جريشلا ةينمو شیرلا موك نيب هوجو عبسلاو جاتلاب روكذملا مت ناكو « مدقت اف هلثم دبعي مل ادوبشم اموب
 ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر هلل دملاو . ةئامناممو نیس رأو نیتنئا ةنس نابعش نماث تبسلا موي ىف « ةرهاقلا جراخ
 رمتت و تاج اصلا مت هتمعنب ىذلا

 « كلذ دعب دشنأ ام امو متل ا سلجب ىف دشنأ ام اهنم , دئاصق هفلومو حرشلا حدم ىف رصعلا ءارعش مظن دقو
 نيمدقألا نيثدحلا خيش لوقيام اهصنو فا ول اپمدقو ةعقر ىطويسآلا نيدلا حالص فيرشلا ةمالعلا بتكف

 يوذ ةمالع بدالا نونف ىف برآلا ةياهن ةبلطلا ةيافك ةبلطلا ةينغ هبيرقتو هبيذهتب لاک الاو لاكلا قئاف نیژدحاو
 : لئاطب نكي مل ناو لئاقلا لوق ىف هتارسم هلل مادأ , ةيعفاشلا يضاق ةيعملالا



 - انلمشي كنم لضفب ءانملا كل
 اک سیلو حرش نم ىراخبلل ک

 تيكحام زيربإلا بهذلا هحورش
 اج ىرصملا خجارلا كحرشو

 مودعمو دوجوع اسحو ىنعم

 منتو لضف ىف كحرش ءاج دق

 مركو عج ىف محلا اذ لثب
 موتخع نیر نزاو لهو
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 : یناعلا نم هيلع لمتشا اب ىناعلا ىناثلا اذه قو
 همالک ىنامملا جوأ ىف وه نمو مهنيلب اقح نیدلا ةاضف ىضاقأ

 هماتخ كسموىفاولا كحرش ی اهقیحر انيقسذم ىراخبلا حورش

 نم ی لوح ماح مأ روصق ىف تويبلا هذه بحاص لهو < ىخارت رخالا نع امهدحال مأ ىخاوت ًامببب له

 نالا متلضفت ناف « عوبطلا ماسلا قوذلا هب كح امو عوبفي ىندأ بدالا ىراج ىف هل لهو ؟ روصقم نسحلا هيلع
 « ىلعأ ىلاعلا مكيأرو « ةباصإلا نيع كاذف دغ ىلا حاورتسالاب متلدع نإو « ةباجإلا موي هنأ عدب ريغف باوحي

 ليكولا منو هللا انيسحو

 هذه ةفاطلب ىردص تحرشو <« ةحلاملا هذه ةوالح تقذ « ةمتاخلا نسح هللا لأسأ » هصن ام فلؤملا بتكف

 ةدوجلا نابذاجتي اههو ىنسحلا ةدايزو فطلتلا نسح ىف دحوأ لب « ینعمو اسح دحاو اههمظان نأ نيبتو « ةحراطملا

 لاق ام رخآ ىلإ « رظان لمأت اذإ نيدقرفلاك , : انهو انه نم

 ىف ةروكذملا ةعقرلا ىأر نأ دعب قنحلا ىريدلا نيدلا سم ةاضقلا ىضاق نبا نحرلا دبع نيدلا نیز خيشلا بتكو

 : هصنام ساجا

 اهرسأب مولعلا زاح اديس ايأ

 هماتخ اکسو اقح ادغ لاقف ابدتخم تويبلا درز جار نبل

 : روكذملا سلجاب یفونلا دوعسلا ىبأ نب دحأ نيدلا بابش لضافلا خيشلا انبحاصل دشنأو

 هماظن یراخیلا حرش ىف عدبأو

 بجح ىف بصلا عومدب تعنمت
 هتنج یهو ىنعملا ىلقب تلح

 ةيهال یهو ىعمدو یداپس وكشأ
 افيهايصلاع وط تذثن او تن رنمأي

 تيهرام كالو ةجبم ىف هللا
 تكتف ان افاطعأ هللا ىعرايف

 تلتق ۶ ظاحلالا نع و هّلاو

 ید نآ نسحا تاذ غلي نف

 تلعف ا ايهزذيع رجت ال براي
 ىدعاضأ ادخ ابنسح ىلع ظفحاو

 بحسلا ةلح ف ىحضلا سمشل رظناف
 به ىف ناوضرلا ةنج یرب نمای

 بعلىف غادصالاو كحضب رفئلاف

 بضقلاو بضقلاليتقح و ر كر دفت
 بهت مل فيسلا دحو نوفجلا دوس

 بهر قضورلا تایسن نم نهو

 بتکم بلقلا ملک نم اهرحسپ
 ىبرطاو هيف ىلتقلو امل لح
 بطعلاو كتفلا عيظف نم جی
 بضت# ريغ فک ىوي حارو
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 هتفیح ىف ىلق ءادیوس لعجاو

 تانق هب حور نم نفجلا للاحو
 هدباكأ ليل بلا ليبس قو

 قرهست عمدلا سؤك نأ ردأ ل

 ىسأ اقللا موي ىلع لاظأ نمای

 ةلئاس كيف عومد نع نلآس ال

 انعم< تاب ليل نيبلا ةمذ ىف
 اثيع ىجدلا لايذأ عفرب رغثلاو

 امتلم تحر ايانثلا فشر دم و

 نع دنسإ ةنم ماتخ نسح ءا

 نمدمحأ مالسإلا ظفاحىدهلا رح
 هب رودصلا هللا حرش املاعاي

 هعماج لثمیراخبلا ردص تحرش
 عفترم لعل ىذلا رانلا اذه

 هل راص حرشلاب عماج اذبخ
 ةاسلسم حيباصم هيف ءاضأ

 تاللتماهب این دلافسمشلا کح حرش

 دقف جارس اي اناسل كرحت الف

 امو رينملا نبا لوقب دحو جيس

 مل فلکت نأ امل ردبلا یثکرزلاو

 لغش هب لاطب نبال ادغ دقو
 افشترم نيتلازبا ةضور یفتاب و

 فرش نم تزحام لسم زحم ف

 هب جح حتفلا ماع كقحو اذه

 ترتتساو ناطلسلا رهاظلا ادي هيف

 مهدي ىف نمت انقلاو مهلايف

 دقو فويسلاب ارصن حتفلا هءاخ
 مسلم رهزلاو ةعد ىف رهدلاف

 ةبسحت ءادعالاو هقبق وجلاو

 هدنسآ رهدلا نأك اماع هيدفأ

 برقلاو برقلا تانسح نم بري

 بسنحع لتق یوما دنع سيلف

 برقم ريغ یرطو ىلق رگ اب

 بلاك رجنلا اع تار ىتح

 بيس نم رجما اذهل تلعج اله
 بلقنم ريغ ريصل بص بلقو
 بقترک ارزش انظحلب مجنلاو

 بق ىف حبصلا ايع یخ رعشلاو

 ىلطم كىملا ماتخ ناكو الاخ

 بدالاو ملا ماتخ ةاضقلا ىضاق
 ین ريخ حتف یرکذ حتفلا نم هل

 بلطلل لامآلاو للملا طابو

 بلطلا ىهتنم اذه دقني حارف

 برعلا ىف لضفلا لک رک هللا

 بقحلا ىدم قاب ىرج رحبك افقو
 برضلاكظنل نموأ ثيداحالا نم

 بغي مل وهو یراردلا رهز بيغت ,
 بجتحاف سمشلاىذهو رابنلا حال

 یاب ايف الثم هل یادی تکاح
 بهذلاب لاونلا كلذ ىلإ لصب

 برالا ىلع يبرأ ام هنم ىأر ال

 بنملاةئباب ىرزي قوذلا نماسأك
 بسن قو لع ىف سانلا دم اب

 بغر نع معلا دفو كلضف تيبل
 بجح ىف ضرالا لويذب هژادعآ

 بقملا لع تدر تلسن ناو ابعر
 بطحلا ةلاح همصخ ادب تبت

 بذملاو ماكالاب صقرت بضقلاو
 بولا ةضبق نم امان ال ادعر

 بمجنلا هئابآ نع رصعلا ظفاح نع



 م دج ام "نآ ريح هلل

 هلوقم رافسالا بلط نع كينغ

 هست ءالمالا فرش قر ناو

 تلعو تاح فيناصت نمل و

 لجر ىف سانلا تیقل لوقي نماي

 تافر نا لعلاو یدنلا ىف ةمه وذ

 هب ذآ حفصلا ىديأب لح فيسو
 هدب ىف مالفالا بضق تحنرت

 ةمساب ساكلا هافش ىسنتف یشفت
 اف باضرلا ىرمخ رمسأ لك نم
 اقسغ تبیش 5 ةرب# بجعاو

 ةلمرم عمد اذ نم بجعأو معن

 تدشو هرېن ىف ابلمر تدقوأو

 ايسن خاش لع دوط ىلإ رظناو
 الذتبم رانیدلا ىلإ ایحا قلط

 ملك نمو لام نم تلا لذيبف

 اب اف ىودجلاب ةيربلا مع

 هتحار هللا ذاعمم تحيرأ ولف

 ناف ةافعلا قاشع ريناندلا اف

 هحنادم ىرعش تلع لئاضف

 ايو مولعلا نيعاي لضفلا ةجبماي

 لجع اذ ءاج یرعشناسناف ارذع

E 
 ال تبطخ دق یاتیلا لو ابو

 است هناسأ ىف ءاج ابییس

 ةدشنم كالفالا ىف ببشلا ابفزت

 اطخ ىورلا تأ اب كايلعل تدم

 تطشن قلا اهفاوق نيعب ونرت

 اهرطسأ تاساك ىف حارلا ااک

 ترتتساف داسا صخش انس

 بأ ريخ نيلاحلا ىلع لصآ "لع
 بتكلا,نم ءابنآ قدصأ فسلاو

 ببح نم حس ًارحب عضاوتلا عم

 برسلا ايحلا رق نمرثكي مجنلاك

 بصق هتعن مو تدرأ نم عد

 بحسلا ىلع اليذ تيحس هدرب ىف

 بضغلاو دقحلا باقر هب دل تقد

 بشتلاو معلا تارهز ترمثأف

 بضقلاو حارلا لالخ عمجنسحاي
 بیس نم ساکلا يحي ثيح هتوفي
 بشي مل دوسلا اپقرفمو ادبس

 بلقنمنس> تفلأ سرطلا ةنجوب
 ببللاو ءاملا نيب فلؤملا لج
 بذجنم لامآلابو ادوج ۳

 بخصلا ةنر یدبب هجولا دمحجب

 بکسنمو هنم كبسنم نيام
 بنط نم سانلا ىديأ ريغ هلاومأ
 بعتل اةشح و نمىدنلا ىعادل تکش

 بدح ىلع مهمأرت دفرلا اودقفت

 بقتم لک یدهت لیلا منأو
 بسحلاو دجلا ةايحو العلا حور

 برحق تقولا قيضوىلوقعسوو "
 بك ىلع في نم ليذلا رجرحت

 بسنت برعلل ترختفا نإ اركب
 بسلا خاشلا يتيلا كاذ رع اي

 بأ ںیخ تنباي خأ ريغ تخآ ا
 بثک نع قاروالا ةمبم توطدقف

 برعلا درخلل اي رسكلا اهنازو

 ببحلا ىف ءابلا فرح رارکتب ولعت
 بدالاو ظحلا ءادرب منيع نع

۵۱ 
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 مجحدم یحدم عم ضراعت ناف

 اف لاقملا ىف انالك یو است ناو

 الع حیحم ايندلا ديس اب تيقب
 اهسکد مای الا یدم تجحرب الو

 رح اب تشعو

 ببشلل ءابصحلا قترت لبف مكيف
 بذكلاو قدصلا نيب ةفاسملا دعب
 ببس نمرعشلا ىف ىل دتماام كالول

 برطضم ريغ لع

 بترلا فرشأ قرتو ماتخلا نسح

 : اضيأ سلجلا ى تدشنأو ¢ یعاقبلا نيدلا نامرب خيشلا لاقو

 یراذع فصول ويصتال تنك نإ

 منید لاجر هل مارثلا نإ

 ابجایه تقو قشعلا راع اوضاخ

 اتومن لجت اررد اوقسوتساف
 اييطو لاصولا مايأ هلل

 وذثلا نم قيحرلا فشترأ تالبل

 یرجاهوجولا ضور ق ريدأو

 اهتانسح ارضاون دودخلا ىبأب#

 اماتخنسح كسلا نوکی تدصق
 هنض ىف یذلا یراخبلا حرش

 رهزم ضور هنم سرط لك ىف
 ةمج دئاوف م دئاوز هبو

 لكشم نم مف هب ثيدحلاحرش

 ات تيدا قرط ل ناب
 هليصحت ىف هيدفأ تهازتو

 انم هلو هعبن دحأ ضيف نم

 یمتنآ رجحلل وبف ربث تلق نإ
 هلصأ نالفع رع تلق وأ

 افنصم تعمج مو تلحر دق ک

 الئاضفو قت ايلعلا ف تنكسو

 اودتقيل نوبلاطلا كيلا تلحر

 مل نيح ةبيبشلا ليخ اوضكارتو

 يرئاشع عاقبلا ضرآ ىف تقراف ۳

 یراذع علخو یایپت كذع عد

 راقالا ىوه ىلع سوفنلا فلت

 راربا لفحجلاك ابجوم ذإ

 ىرارد نيةشاعلا ىف اب اوراص

 راسالا بكاوكك نكت ملول

 راقع برش نود نم ىثتنأف ر
 راونالا نع ىنييعتف ابجع

 رانيدلا ىف نالزنلا رظاونک
 ىرابلا حتف متخ نم تلعتف

 را لثم عرشلا مولع تمظن

 ىراج رېن هنم رطس لکيو

 راظنلا ىلع تيعأ دئارفو

 راثالاب نيملل یا هيف
 رابخالا قدصم ایا نإ
 رافسلا نم لسف كوللا مز

 راکفالا یدل ترهتشا هب ةبس

 رانا عبنم ةراجحلا نمو

 راخرلا اهرم ةلاع سانلاف

 رافسالاب تييحأ دق نیدلاف
 ىراسلا ءادتها كب بابشلا تنأ

 راطقالا نم اقيس اوعباتتو

 ىراذع فصوب وأ نهوب سكرت

 يرامصو ايفايف كيلا يوطأ



 تهزتو تلبس كتافيصف

 تءدوأ فصنو ةئام ىلع ورت

 قشانل ىذلا كسلاب عوضتو
 یحنادم تاطأ ولو لوفأ اذام
 ةاصوأ نم دوصقملا خابت مل

 ايقار ىلايللا رك ىلع لساف

 راجلاو هفيسإ رامذلا ىاح

 راع وأ ىذق وجري نعاط نم
 مار كلو للا هيف اود
 ىرادلا عوضي نأ لجخيف انسح
 یراس,آ نم ضرألا لهأ تاعجو
 راشعلا نم برقن لو الك
 ىرابلا حتش أنهت العلا بتر

 ,: روكذملا سلجلاب هسفنل هظفل نم ىوجدلا نيدلا سش خیشلا دشنأو

 انيحدام أدين هللا دمح

 هيلع اواص قطصملا ناف
 تاقفاخ ةوبنلا مالعأو
 اروا كتحنمهمواعسمشو

 ىلاعملا جرد ىلع ومسآ هب
 ىثنيووفعماسملا لعهردآ
 اهومنغافةمینخلاهت رضح و

 اوادتساو اولج هابلعلا هب
 هقف رصنل سو ردلا ك ربع

 هنمدرلاب اوطس امصخل الع
 هاج نع لایلا نوبذي
 اوماق و مهعجاضم نعأ وفاحت

 مباع تبلت اذإ بدأ نف

 ولع ىف مهارت موق مو
 اوماست مېلضف لاب رس قو
 اعاضتاو اردقو افرشاولع
 لاجر مف بیبل ای اعام

 مهياعف وخال شحلا ىف مهف
 ىناهتلاو ىلوأ ركشلاب مهو
 هيلع فرصاوهظفحف ذقن

 اردق لجتو ةجح یوقتف
 ىراخبلا لع ابلسم قکید

 انيحراشلاو قطصملا شي دح

 انوكسمتي هثیدح بيطب
 انوئدع نيقفاخلا ىف اب

 انينمؤملا ليبس هب تعبت
 انينسلاو ىلايللا كتدايس
 انيعماسلا ءايلوألا بولق
 انيبئاغ اونوكتال اپعو
 انيرصبتسم ىدحلا قرط ىلع
 انودجنتسب هناسرف هب
 انيديؤم فالخلا ظيغ ىلع

 انورپسب ىلآللا ىلع هيفو

 انومدخ هورد ام هيلا

 انوعمسي ةوبنلا ثيداحأ

 انوسفانتي هلیصحت ىلع
 انولفري ارث مايآلا ىلع
 انيجوتم' راقولاب اوحضأو
 انوفرشي ةفيرشلا هتمدخ

 انونرحي ةمايقلا ىف مهالو

 انودمحي ىلوأ هلل مهو
 انيحلاصلا قیفراپ كنامز
 انيرطانلا نويع ىف تو
 انيرفاكلا داقتعا هب دري
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 ارحب هاقلت هتنج ام اذ)
 تاحتاف ماوعلا نم هيفو

 لفنوهب تلع ضرف کف

 هيلعتينأ یدما حیل أصم

 مامإ همداخو ال فيكو

 ۱ تنابو تحضت |یرابلاحتفپ

 هيف نعطلا باب دس حیحم
 تنابتسافلئاسملاروصالج

 نالف هه لوقي لوق عن

 تاضماغو تاحضاولا هفو
 تءاضأ دقك دعسب ماكحأ و

 هنمرهدل | ترفظ ام تدعس

 ازارنحا اهررح هيناعم
 الءكيبست ةضور حبصأف
 هنم رسلا تفرع ناحيصتو

 ىنامالا بطقاملاءكيسحو
 ىي هنعو حيحصلا هلئاست
 لاؤس هلو ىتأ عاد کف
 اثيلم قلت هيقل دنعو

 هيف تهت دق ىذلا كم

 اژاج هنم ديعب رطق ٤و

 ابعص كيلعزوكي ءىثك و
 بارطضا بوئیستک ١ دئسلااذإ

 اهنع كابنأ ةنس نم كو

 ىريث يح ىح و زامرأن مو
 هب دنسمو تب دل ای ردد نمو

 اب ملا حطس هعایبپ امس

 یاعلا نمدي رشلا داص و

 ارانم هيف الع دج كو

 انيرصاحلا قوفت هرهاوج
 انيبم ارون هبالط ىلع
 انيكاحلا زعأ كح مو
 انورظنب ةلدآلا بسح ىلع

 انیدتبلا فك وهو حبصأف
 انيدو ايند ةريخذ نوكي

 انیملسلا ىضاق نيدلا بابش
 اتدراول هملع لهانم

 انوبعلا هلئاسم نم حتفو

 انوربع سئارع ظافلأب

 انيلئاقل هدنع هار

 نوبقفتم ه دعس الف

 انيكلاسلا قيرط ابعراوش
 انيبلاطلا زونک هب ناف

 انيبتستل نايبلا نازيم
 انيحلاصلا ضاير اراثآو

 انیفراملا جات ليق دق اک
 انيدتقملل ةودق كبسحو

 انيقيلا را هدنع قلتف

 انلئاسا ىف هلاؤس باجآ

 انيهتاملاو یدتیلا ديفم

 انوعجرب نيذلا ناهربب

 انيبجوتم هعامسبأ ىلإ
 انيل دشأ كيلع هلعجيف

 انومسنتي هلاح نع اوتأ

 ايدنسملا ىف الع دانسإب

 انوهنتي ميمالحأ اهب
 انيبتاكلا ماركلا هيلمو
 انولصرتي هلصوب هيلا

 انوفلأي نم ىلع هللذو

 انونذؤي تالضافلاب هل



 ىلمت نيح رباحاوكبسحو
 تافئصم ثیدما ىف دبمو

 هيف خایشالا یرت ادنسالع
 مالک نم یالقسعلا یف امو

 اب رغواق رشاشف ظفحیوس
 وهزي هيف بالا هسلجو
 هيلع مهل لاؤس الام ىلع
 هسلع أرق ةمالع و

 نونف احصفلا رضع ىف هل
 مظن تارمث هحدم ةحودب
 یترداب ىفاوقلا هل تدشن
 الع نوكت یعفاشلا كارت

 وجر هيف ىحادتم|ريصقتو

 يف ىلع ةالملاب مد
 هيبحاصو ماركلا هترتعو

 هيف سانلا موق موي ىلإ
 رشلا بانك ىلع فل وا قرف نيح كلذ دعب روكذملا ىوجدلا بتكو

 ىراخبلارشناءىرابلا حتفب

 ىثنأف اررص ایهارد رادأ

 املاتأ ةاضقلا یضاف ةمعن 1
 یذلا مالسالا خيشو مامإلا وهو

 اهب قو ةيآ ىراخبلا حرش
 ةرپج ىراردلا حضف اماهشو
 هربعم ىف ىذلا رصعلا ظفاح وه
 انلعم هاوس ال نأ هل تدبش
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 انیدجاسلا ىف اپمالقآ ىر”
 ان ودهالا معنف تافيرش

 انولجرتي هئایلع ىلإ
 انیدسالا رش هللا هافك

 انيظفاحلا ىف هركذ ىلعأو
 انيحلصملا تاقثلا رابخأب

 اولا اعو مهبلي
 انيعرابلا لثمو ذاتسأو
 انودپشپ ةغالبلا كيلمتب

 انوبكفتي هبايحأ اه
 ان ودشنب ايفو اهرفاوب

 انوکت نأ ةياورلا ىف دمحأو
 انيحداملا راغ ىف محازي

 انيلسرملاو اينالا ماتخ

 انيعباتلاىضرأو مهاض رأو
 انيملاعلا برا قاس ىلع

 عماج لضفلابهمتخ دمحأو
 عماجلاب ذخأت هيف ىواحو

 :٠ ةيرمت وكنملا ةسردملاب هفل وم 5 رج هسفيل هظفل نم یجیللا نيدلا نامر بيطخلا دشنأو

 امل ان بوطخلا تند ذإ لوقيو
 . اهلاطأ م ولعلا ترصاقت امل

 املاقم باطأ ىرابلا نم حتف
 املالهو اهردب ىخأو انيف
 اهلاثمأ هب ترض ىبلا لهأ

 اهاكشأ انيبمو ابحاضيإ
 الالحو ابمارح نيبلا ببسلا ىه ىناللا هتالك اهلالحو
 1 ةليذف پاسنک ال هبلا تعسو

 نم هيتوأ ام لضف رصحي مار نم
 املاضفأ اوققحتف اه ىضفأ
 املاججإ الصفم تابملا ررغ

 : هصنام ىولح عماجمو ةضف ررص ح
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 خيشلا لاقو

 هقحبو هتابم رصح هايعأ

 هركذ سلجم تليه ةربع 1

 هلاقم ءاجرلا نح مماناف

 هقالخأ فنحأ بقانم تضفخ

 ةداع هنم محلا ةافجلا نعو

 هب نمو كيللا کلم نايعأ
 هلدع نم ىذلا نسحلا رهاظلا

 ةدومو ةبحم قدص هتحنم

 اهنكلا
 هلاون ةافعلا حنم شات

 یدس اذه ام هات

 ةمأ ىف ةمب ىفولا تنأ
 اهئاعد فكأ تطيب اهل ادبأ

 ةريرسب اتم ةريس نم

 ىفو دق لضف رادقم ايواح اب

 ةميد الاجترا ىلي ادحاو اب

 انا بابسأ زاح مويب انها

 هماتخ كسف ىرابلا نم حتف

 دق مايآلا ىف دوبشملا وه موي

 نسحب مرک نم كلايف ادبأ

 ىرولا وحنم ةداسب رورسلا لك

 اباهأ ةرهزو ايندلا ةنيز

 اوکس# باتكلا متخ اوآر ال

 تفل ات ثيدحلا بتك هب حرش

 ةليا ىف تهز دق اسورع اهذخ

 ةعرك لك ءفك كنأب تدبش

 ا هبانج بيخ ال كب ىجتلملاف

 ةمعن وأب ةعد ىف تلز ال

 ىولسااو نملا نمىلحأ ىلكثي دح

 كلام فاصوأ نسج بخ ولسا

 اهاثمأ یر ال مقأو ىلآ

 اهلامهمإ ىتشت موق سوفنو

 اف ام هيدل تدمح مس فن و

 الأ هيلا تعفر رع

 امل ىعفأ اهلاعفنأ یر ارهد

 اهلاقثأ ىرولا نع هلإلا عفر

 pre امازآ نيدتعلا فكأ

 اهالض تامركملا ىد اعو

 اه اتغا ام اح ام امظع انكر

 ال ىدبأام لضف ركشت هلل

 اطانأ ىرولا نع تفر امل

 افاصخ هيدل تعج ةيافكب

 الاجرو ىرولا ثيداحأ هم

 احلابقإ تققح و

 اامآ یرولا لك هب تغلب

 الاوت هيف كاودج ادب تطس

 اذايو باحسلا ت هتاقدص

 املالظ ديدسلا دقعلاو لا

 اهاودأ مهؤارآ تيهذأ دق

 اهاجب هيف تعسوأ ةلاقع

 اهانام هربغ و در دا وهف

 اهايذأ انملا ىف بحت كتفاو

 اماصو كنم حدملا لوبق لمجاف

 اهاهو مومملا تهد اذا یلعنم

 اھا معنيو ابظفحب هللا

 هم ودق

 : ةيسربيبلا هاقناخلاب تدشنأو « ىركسبلا نيدلا بع

 یواسلاومول مرح یمس لح اذإ
 ىوقت اذ دحآ نان یعفاش ادغ

 يي سس م ل و ل



 ىعلضأ نيب هبح ىوثمو یل نمف
 اهوجشب یجایدلا قرو ىنحنرت

 قربعل ىضيفب قاوشأ جی
 هل وحن هارب دق یمسج ماقس

 قشاعباقیضفلا رج ىلع یوقیآ
 ییط یتسبلآ و اقر ینکلع

 یجبم و یلقو قر کلام اف

 ةحار كدوج و حار ل كدوجو

 ىلذليف هنسح ینعم روصأ

 قشاعل لايخلا ىشي ال هللاتو

 دراو رحبلا ىلع نآمظ ىنآل

 یوعرال كنع لاذعلا ىنفنعب

 عماج رصعلا ظفاح درف كنال

 مه ريخو ةاضقلا یضاق لب لضفلا وبأ
 ارهاوجو ادجسع ىقأت هيلامأ

 اضرلا عم اف دلخلا تاجردیرب

 ةبابم هيلع مالسا خيش ايأ

 اهدع ركذ ىف رصح ال هفيناصت

 مون سانلاو هانيع تربس کف

 ةدع ىراخمبلل حورش نمو

 هظفل ةبوذع نم الاج هاسك

 میم لک نم ءاسالا هج"وتو

 هرودب ءاساا قفأ ىلع اابش
 نی ال نزولل كاذ اقلخ عدبأو

 انفامإ ىمفاشلا نأ ورغ الو

 همان تنك كما رشن حاف اذإ

 هتلنآ الضف بالطلا كباصال

 0 هلعسا و سینا ردملا كل قسو

 قدوم لمأو یناوخ| ظفحيو

 یوبت نم قانشا نيعلاو ینمیم
 اوجش ىنعفشتو ادرع یرکذت

 یوئم الو رارفال ايحأو تومآ

 یوقب ال ةبحلا طرف ىلع هارت

 !وش ىدي نيب روفصعلا اک لقي
 ىوكشلل غصي لف ىدجو هل توکش

 یوبنمبلقلعالضف دج و فطعت

 یولیلا وه داعبلاو سنأ كبرقو
 یوجالاو لايخلاب یلق للعت

 اودالا نع ءاودلا بط هتفی لو
 یورالو رحب نآامظا بجعا الأ

 یولع ال یال تنأ ىلق ةبغبو

 ىوحفلاو مبفلاب نافرعلا ىلوأ ىناعم
 یورت هظفح نم ءارغلا ةنسلا ىرت

 یوقالا هدانسإب اهذخ تلغو تلع

 اوفع انغاي ناوضرب ىرسيف
 یوصقلا ةياغلا ىلع ولعب هل دجو

 ىودجلا هل مولعلا ىف نف لك ىفف
 یورب رخ نم هانع تبتك ٤و

 یو طب |! بجعاءىرابلاحتفب اهاوط

 ىوعدلا تدلسو ايندلا هب تزافف

 یوس نم حب واي داقنلا ىلع نخ

 یوسنم ناحیسو أشنأ نم كرابت

 ىرقأ هب سیل نزولا حي اذهو

 یوتفلاو لقنلاب بامحأللا كب یهابب
 یوذشلا ام تحاف تررظآ كح کف
 یوقتلا كبحصي هللف ةنم الب |
 اوسألا نم نیلأس نسح فوتو

 ىورأ مهرب نم مع خیاشم ۱
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 هسدق ةريظح اناوثم لمجو

 کباب ًاشثمو ىركبو بح

 : اأ بتكو

 اريسك تامركحملاب ارباج اي
 اب ىحضأ ىذلا مالسإلا خيشاي
 هلینب تذلم دق قبس قح یل

 الضفتم لزت مل كرمآ سالار

 ةبيدب تلعج نأ كدنع لق نإ
 هب ودني ام هللا هجول لعج اف

 نم هللا كابح دقلف شعو لساو

 : ًاضيأ بتکو
 مكحلاو مكحلا اذاب رصعلا ملاع اي
 تدرو ىلا ريخلا لبس اكلاس اب
 هل تحرشذمیر اخبلا ردصتح رش

 هب تدرفناو ازومر هنم تللح

 اجب افتار ایظع احرش ءاجل

 ةحار متحلا اذه حتف نم .حافو

 دقو هيلع ىنثأ امو لوقأ اذام

 امل كنم رذعلا طسب لأسي دبعلاو
 امب موقي احدم دحي ۸ هند
 ل امئاد اريخ هللا لأسنو

 ىوأملا ةنج ىلا اند هدحأو

 ىوطيال رشنلا كلذ لضف رشانو

 اريسي ريسعلا لعج هعينصو

 اريدج هلإلا لضف نم هیرآ
 اريسأ مومحلا ديق نم تككفو

 ' اریصلو ايداهو ليلا ىلوت

 ارورسم هلهآل كالع ىجار

 اريبك كيلع الضف هناسح)

 مركلا عم ىوقتلاو لاو معلاو

 مجملاو ءابرعلا برعلا ديس نع |
 متخمل ىمظعلا ةمعنلا وه اعمج

 ممالا فلاس ىف اوضم نيذلا نع

 مدخلا ىلع اروشنم كسملا هماتخ

 مطالاو نادلبلا ىف حبرلا اهب تراط

 ملقلا عم اصحإلا نع ناسللا لك

 مدخلاو حدملا ليلق نم هب ىتأ
 مشلاو لاضفالا نم هومتي وح

 مضت ال هللا نوعب ةاضةلا یضاق

 : ًاضبأ ةيسربيبلاب تدشنأو « بونطلا ىسيع نيدلا فرش خيشلا لاقو

 نيملا نم ىلعأ ءاج حرشپ متحمس
 امدنعو ارغ معلا جاتب لحن

 ارهاوج هيف علا روظس تحضأو

 ملوقن هوجو نم طرقب سامو
 نيم الب ىراخبلل احرش حقنف
 یلاب ءاجذا دوجلا مج لزجأو

 قئادح هيف ةنج ادغ

 اكسمتم هروح ايلب تبطف

 نيملا نم وهو هللاب كدتنصل
 نيبلا نم انع لبجلا نابأ ىلمت

 نيطمس نيطعس بالطلا ىلع دعت
 نيولع نيولعب انزف ابجات نمف
 نونلاو فاكلا نع ىرابلا حتف هب

 نيساب رس نم لدعلا نيع ربظأو

 نيعلا ىف نيعلا رظان اف هر

 ىنيبلي ركفلا ىف ناک نيغ علقأو



 اعقنم اديفم احرش هب مظعأف

 ىل ءاضأ لالض ىف هنم ترص نإو

 فلؤم نع ىتأ افيلأت كنودف

 هحدأ ىتافتلا لاز امو لوقآ
 اا ةلحر رصعلا ظفاحاب تبتن|كيلا

 دمحأ ةنم تايحأ ىذلا تاو

 اعفايو البك تفنص ىذلا تنأو

 هقر كلام رعشلا ىف ىذلا تنأو

 هب ع احرش تنتود ىذلا تاو

 الكم مولعلا جات هتسبلأو

 هلدم ىراخيلل حرش تأ و

 هريغ ةلاقم رجهاو هيلع قذف

 المات هدزن نا الع كديزي

 فا وم ىف والا لاق املك ىوح
 هب هلضف ام حيقنتلا نم دازو

 اولسو ادام رصعلا مالشف هل
 افلم یراخیلا رصء ىف ناک ولو
 ادجاس هلل ناقذالا ىلإ رخو

 ىنداز ظفحلا ىف لاق نيعم نبا وأ

 هبابش لازأ حرش نم هللا هل

 انيز هب ترصو انيع هب تررق
 دئاوف هفو ايحأ هب ال و

 اب ةموصخم مصخلا ىوعد ةجحو

 ناف العلاىورأ ترص لعنا نع

 ارهوج بتكأف ىعمس ىلع لعو

 هنامز نيع معلا رحب ربا وه

 ٠ هنأب اولآو اونثأ هحرش ىلع

 دهاش رخفلاو نیلصالا هب تقفف

 ]ا لئاسم <f ريسفتلا ىف تنسو

 دهاجب ىأرو سابع نا ىأ رك

 اعفان ناکام ءارقلل تررقو

 قيرغي معلاب هنع لبج دص اذإ
 ىنيدهي قحلا ىلا هنم انس باپش

 نودلاب ضرب مل لقنلا حيحص ىرحت
 قید هميظعتو یضرف هبزتو

 نيم الب اقح هالمالا عم ثیدح

 نونكملك اهرارسأ نم تزربأو

 نونسمو انيلع ضرف ىف بیتفأو

 نوديز ناو هناسح ىلع تيقر

 نوميم ريخ ىئناف یراخب مامإ

 نيدربب سیم طرق ىف وهابهف
 نيرسنك الضف نینشبلا ام تاپهو

 نيتلا فدج وب سيل ىنعم دبشاا ىف

 نييبأب یاو تارات لکشیو

 نيودت عربأو ريرقت عدبأب
 نيعلاو. سفنلاب مصخلا دنع دكأت
 نوهلارهركلاب سيل اعوط تلق الل

 نيفاأ لیقو افلأ هل ناكل

 ىيضري ناک ىذلا اذه معن لاو
 ىنيسنب نک ىذلا ىنع هب لازو

 نيطايشلا عوج ارغلا ةئسلا نع
 نيح یهتنم ىلإ انيح هب ايحأو

 ینیفکت موي ىلإ ىنيفكت للملا نم
 نييعتو صني ىضاقلا هلجس

 قيوري هنم یمه لع نمف تشطع

 قيلع وه ام ضعب نم هحدمأو

 نوراه ناو هلضف ىف رفعج اف

 نينا یناث ال قيقحتلا ىف درفلا وه

 نيهاربلا كلتب ناهرب نءاو هل
 نوفدم زثك نم تربظأ اب فالخ

 نيريس نبا ىأر مث ءاطع ىأرو

 نولاقو شروو وربع ىبأ نع ىتأ
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 ةنغو هيف مورلا مح تققحو

 هخيشو هيوبيس نع هتبرعأو
 ةريثك خويش نع هيف تدنسأو
 اوبجعاف لقعلاو لقنلا لع ةجيتن
 رهوجك لاقو الإ لسم امو

 ادب رجح نم ملاف بجع الو

 عیاصآ- رشع هنم نویع رشعف
 هئاح ىف تلع فیل تب امس

 ىعس کو ادع فل الا رشع رهانت

 ارو عامسلاب اقابتشا اودازو
 ةبده رصم ناطاس اهزپ

 ترفاسكينلا مث تراسبرغلا ىلإ
 جبتباو رصعلا ظفاح اب انمآ شف

 تهزنت كاح ىف ركبل ركابو
 ةرض لبق امل تحضآ امبأ عدو
 ددوسو دوجو هاج اذ تلز الف

 السم ةالصلاب ىحدم تخأو

 یظل نم یمسج دعب یبرت ةالص

 نيللاو لصولاو ماشالا عم"دمو

 نیونت و نون نيب اقرف تيدبأو
 نيرجأب تزفف ولعت قرط مل

 نيعبس نبا هيف راح لفط وهو هل

 نوبنم شب ادغ هيوحب سيل نمف
 نيطلا ىلع رق نيح ىسومل انويع
 ىينغي رهدلا اهدوج أشذمو ضیفت

 نينتو كاملا قوف تطو معن

 نيطالس نم دفاو اهالع بابل
 نیا ىف كممس نيعلا لبق قشعت
 نيدقنو لويخ نع تنغأف مهلا
 نیصلا لاتراصو تخ نم قو

 نير ىذ ريغ ىلع مخ هل حتفي

 نيمضتو حدم ءاطب] نع كحدع

 نيع ىذل ابنم حیصلانابقرفل ابف
 نيكمتو زعو فيلأتو محو

 ینیقسب ضو نم ثوعبم ريخ ىلع
 ىنيندت رشا ف سودرفلا ةنج نمو

 : ةيرموكنملاب تدشنأو « ىجاونلا نيدلا سم ةمالعلا لاقو
 دنسم ما رغلا ثددح اوذخ

 ىعمد ردب هولسلسو

 اقفر ىدقاولا هدخ اب
 اذ ؟ ىرهوجلا هرغثو

 یلقب الحار اب هللاب

 بح ىف هللا هللا

 نوفج نم عمدلا فكفكي

 اأ ىف ولو ةلبق هتمس ول

 ىملأ ظاحللا ىجاس هلل

 تداك مالكلا ولح غشلأ
 . هانس نم حال دق ردبلا

 دعبم داؤذلا مابتسم نع

 درفت هب نيعم نباف
 دقوت دق كنم رطاخ

 درملا كقير یعنع

 هو نهيق رفا ىدا له
 دوزت ام كنم ةرظن

 دسحو هل ةءاشو فوخ

 ددرتام حورلاب مانم

 دسغآ ماوقلا ندل ٍنغأ

 دقمت هنم رغثلا ةوالح

 دوأت هنطع نم نصذلاو



 تم مس تاوفه ول

 یدبت اذإ نسح عماج

 قیعب نأ قشلا ةلبقو
 افقو هياع یعمد تریص

 اذه لبق تاب لذاعو

 الاله هبجو ادب ذمو

 لاخ نسح هيدخ قرفو

 ىحضأ فيكف ىبر هاج

 ليلب فراز نأ سنأ مل

 لال نع رغثلا مشاو

 عومد نم نفجلا ربءتسا و

 رغ قيحر نم یفشرآ
 لاخ ريع هنم تم

 کف  سع  هلايف

 امن دج نسحلا كلاما

 قاف ىعفاش نكت ناو

 اا رك مانالا ةاضق ىضاق

 یی الو دنا يرق اخ

 ايلع تيب لضفلا هل ىب
 مخ هالع نع تب رعأو

 دق ىرولا ىف هللا هب ىلوم

 انيشم نم محلا ىف فعآ

 لاح نسح هللا عم هل

 محو افو ىف هلثم ام

 معو ادن ىف لقي لو
 ادوسح تيعتأ ةحار وذ

 ىذاخ اس ال تاق 1

 ايلعل ةياغ یرت له اب
 نع اذ لانأ ىرعش تیلو

 اح ثاغأ 1 هرصم ىف

 امصخ تامأ دق مو و

 دعب هفطل نم هيلع

 دعب مانالا نويع ترخ
 ديعم نيتلاحلا ىف ترصبأ
 دیوم ا البس
 دححيو هنسح ىف نعطي
 درشت اسلا ردب قوفي
 ديعت دق نسحلا ةيعكب

 دلخم هنار طسو ىف

 قوت بكوك هنأك

 دضاملا اهدقع ىف تمرف

 دما هردص ىأو 1

 دخلا ةدروب ايحو اسأك

 ۱ دنلا اذش هرشأ نم قمعلا

 دلبت دق هيف لذاعو

 دروملا كدخ ینجو ن

 دحأو اسلا بر ركشأ

 ديؤألا ىدنلا فيلح یی

 ددوسو لح ىف ىرولا قاف

 دعقم موجنلا طاس هل

 دكأت ابعوفرم فطعلاب
 ديأو هماكحأ زعآ

 دهزأو هل دعاول تحن

 دېشمو هل بيغ ررظم

 دعوت وأ ءرملا دعو نا

 دغلا ىلإ الئاس ىتأ نمل

 دنفو ابلثم نع رصق

 دقرف قرفو كامس سأر

 دحوأ مانالا ىف درفنم

 دجأ ماقملا لع بأ

 دحنأو هروغ ىف مآ

 دحلأو هعرش ىف دناع

 هكا
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 اريح مأ هللا كرعاي

 ارم هیتحار ىدن وراو

 اجلم دوفول هباف
 قحو لطاب ىذا بجعاو
 فری سيل عطقلاب كاذه
 نأ ىوس هدوج ىف بيعال

 عارب هفک نم كيبسٍ

 ىملأنوفجلا ضيضغ ىوحأ
 ىف هدرو سا بظاوم

 ترخ عوكرلل ىوه اذإ
 انصغ هارب دق نم ناحبس

 الا یاز مولعلا ىف ار

 انيأر ام قبسلا بصق ىف
 هيلئاس تاوصأ نم

 ىرزيف اطعلل یرشو

 مال هسأر ىلع ىعسي

 ] دنعو اپموب هعضرت

 ىناعمنمتئشام لجتساو
 ايرثلا اببجو ىنس یک
 عامتجا ابحارفآ تیب ىف
 سرط قوف ردلا مظنت
 نی ىف رتلا رو
 ام ال راضنلا بلق بیذت
 اهبيدساح لتقف تركنأ نا

 ابلع ةيدم ىلح مشو
 ىربتاو افجلا لصو عطقت

 هوجو ىف حرجلا تبثتو
 الإ ناسللا اهتم لاط ام
 یرپس ندللا ابماوق

 باصن ىف نسحلا كلمت

 ىدوي سيل لحنا ابلیتق

 دنسي ماركلا ثيدحح هنع

 دروي هنع نيقيرطلا نم
 دصم تافعلل هلامو

 هد ّصعب هاج ف امهالک

 دفرب نيديلا اتلكب اذو
 ددبم هلاومأ لش

 دلمأ ماوقلا ندل رمسأ
 دورع ال فرطلا لحكم

 دبشر تالصلا ةالص تقو

 دجس سورطلا هوجو هل
 كدحسع و ةضق هرام

 دوسم ىرذلا یاس لوص

 دوج دايجلا ىف هلاثم

 دتميف ىدنلل هفاطعأ

 دملا فو هرزج ىف رحبلاب

 ددع اخل ابفارط

 دېي ابطب یف بینم
 سان. رف
 ددج اهدعس اذإ انسح

 دل وت اهلكش نم لمرلاب
 دضن ال یمظف ارا

 دعستو هلل ىرتتف اربت

 دمجو لخاب هلصح

 دیش سو رطاا ىف مپمداه

 دسحو أوغب ةادع باق

 دا ابئاق ىف اوزوامت

 درلا نع تدلك نم رصق

 دنبم ابفرط اعاو

 دبع نورقلا ىف هلثم ام

 ددحاب ناک ناو اعرش



 امامإ اي مالسإلا خيش اي
 قلی سيل فیناصتا اذاي
 دوسح اهدادعت مارول

 ال ثيدحلا ردص تحرش

 موجب ىف هيل تحرو
 ىراردلا هقفأ ىف لجخأ
 ىراوجلاسنكلامدختساو

 هییلاط قاوذأ معنأ

 برغو اهقرش ىف راسو
 اياتك هرشن ىوط و

 ءاطع هلع نكي مو

 رج تاذ ركفلا ةنبا اهذيخ

 ىنعمو ابسرط ىف لاتخت
 ا١ فرحو قلطم افاج

 نك طيس نم اهرحبو

 اهالع ىنس وفقي مار نم
 ظفل تاذ مظنلا ةقفر

 لوم كالع ىف اهررح
 امل نانعلا لضف كسمآ

 تءاج خدلا لاطآ ولو

 ىف لقف ىدنلاب هتقوط

 ىح حانلا هنم تشرو

 لومو املا بر قحر

 تافتا كريغ ىلإ ىلام

 ىدنلاب یتدیق
 یح تلئأ دق دب 7

 هوبأ لب لضفلا وه اذه

 انيمأ امصعتسم تلز ال

 ادبشر اقثاو اربظتسم

 لاک یف ردیلا كفع

 دشرآو ىدملا قرطل اعد
 دجوبو یرولا ىف اهريظن

 هدعو هضن ىلع کی

 دصقم ىأ حرشلل تدصق

 دقوت "الملا ىف اهابش
 دخلا رحأ وجلا یر امأ

 پتو هباب ىف بأدت
 دهرسملا هظفل یبتشع

 درسلو هثيداحأ لتت

 دهرس روهدلا رع ىلع

 دفني فيك هيراب حتف نم
 دست دق كانعم فطلب

 درمملا احرص ىف كالع

 ديقه مح ىف ىورس

 دوعم اذولاب مڪادن

 دعصإ فيك سمشلا علطا

 داوم مكب ىنعمو رح
 دبعت الولاب . ةناتع

 دملا ىلع مكيناعم تداز
 دلت ىف كالع قحو

 درغ ضايرلا ىف قوطم
 دعصو الملا وخن قلح
 ديعيو ىرولا لكل ىثخي

 دصقم كاح نع الو الك

 دخلا ىديق ىلع بتكاو
 ديلاب داؤفلا ىنم تبلس
 دجلا كرمعل اذهو تنأ
 دتبمل ايداه ارصتتسم

 دیّوم ارهاط اقفوم

 دعسأو :علاط ام ريخ

 در
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 بولقلا ةرارط نم هتاقن فر ءاعدب ةياتكلا هذه تخآ نآ تيبحأ دقو « حادملا نم هيلع انفقو ام رخآ اذه

 هبام انبلست الو« انتأدب هبام مبللا معتف « انرتست مل انتحيضف تدرأ ولو « اند انتنامز تدرأ ول ىهلإ

 نإ یما ءكسنأو كركذب انتمعنو كسدق راد ىلإ انتوعدو كتمعن راح ىف انتقرغو كتيب وبرب انتف رع ىهلإ ء انتمركأ

 لاحلاب تنأو لس ملستلاو لصاح زصحلاو لماش زجعلاف « تمط دق انبولق ىلع ةلفغلا راعو تبع دق ائسفنال انيلظ ةبلظ

 انتناعأو انسفنأ انل تلوس نكلو « كرظنب افافختسا الو كباذمل اضرعت الو كباقعب المج كانيصعام ىم ؛ لآ

 تنأ نإ مصتعن نم لبحبو ؟ انذقنتسي نم كباذع نم نآلاف ءانب كر كوفع ىف انعمطأو انیلع كرتس انرغو انتوقش

 رفغأ مهللا كيلع ةحيبقلا انلامعأ تضرع اذإ انتحيضفاو ؟ كيدي نيب ادغ فوقولا نم انتلجخأو انع كلي تعطق

 « ىلابي الو رفغي ابر انل نأ انلع تبح لقعب كان وعد دقف لب كانيصع دق انك نإ یه« ترتسام كتمت الو لعام

 نم انرجأ تآيسلا ترفغو تالزلا ترتس نماي موللا « ىولبلا فشك ىلع رداق تنأو ىوكشلاو لاحلاب لعأ تنأ یم)

 كيلع انلد ىذلاب ال ابعاد وأ اركاذ كل ناك اناسلو ایلص كل ناك اهجو رانلاب قرحتأ ىهإ « كرکشل انقفوو كركم

 مظعأ انياع هقح ناف كئايفصأ ديسو كئايبنأ متاغ دمحم وهو « كيدي نيب عوضحخلاب انرمأو كيدل امف انبغرو

 یو هيحصو هلآو دمع اندیس ىلع براي لسو لصو « كقلخ لزانم فرشأ هتلزنم نأ اک « كقح دعب قوقحلا

 مبفكأ اودمو كلالجو كزعل اولذو كلاضفأ ةرثك ممعمطأو كلا,۰] لوط مهرغ ادابع محراو « نياسرملاو ءايبنالا

 كلذ ىلإ اوامإ ۸ كتياده الولو ‹ كلاون بلطل

 نيلاملا بر ه دجلاو « هللا ةكرب ىلع باتکلا مت

 ۸۰۳۹۲ نوفيلت  ةضورلاب حتفلا .عراش ۳۱



 اا ةمتاخ

 ةمئاخ

 ۱ زی )جلو

 ريملاو قملا ىلإ ىعادلا لم دم دیس مظعألا یداسلا ىلع مالسلاو ةالصلاو «نیلملا بر هلل دملا

 لسو هبحو هلا ىلعو

 جيب حرشب ىرابلا حتف » ميظملا رفسلا اذه ةعابط لاک إب ءدجلا هلو « هسن انيلع هلا متأ دف« دعب امأ
 ناكو (۷۷۳-۸۸۰۲) ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ ظفاحلا مامالل ىراسلا ىده ةمدقم عم « ىراخبلا

 ١ شم قطصملا ةرجه نم نيعستو ةيامالثو فلأ ةنس كرابلا ناضمر رهش ىف كلذ

 .ادبج لذب دق (م ۱۳۸ ۱۳۰۳ ) هللا هجر بیطلنا نيدلا بع ذاتسألا ققحلا ديسلا ىدلاو ناكو

 فارطأ ىصقتسا اك « هبراجتل احيحصتو ابیوبتو اةيقحت : هجو لك أ ىلعو ةروص حصأ ىف حتفلا اذه مال اروفوم

 هللا هجر قابلا دبع دا وف دمت ذاتسألا ثيدح لک یف اهماقرأ ىلع هبنو هثيداحأ

 نوكيل سيفنلا فنمملا اذه جارخإل هلايح نم ةقيقد رخآ لب هتقو لك سركح دق دلاولا ديسلا ناكو
 ةساردلاو ةعجارملا ىف اهرسيأو اهنقتأو تاعبطلا حصأ

 فني نأ ىلاعت هللا نم وجرأ ىذلا ريبكلا حتفلا اذه لاک ب« هيلع هلل ةمحر « هانمتي ناك اچ "ىلع هللا نم مث
 هتمدخ ىلع اوماق نل ةبوثمو «دوپشلا هداهج تانسح نم ةنسح هلعجي نأو « اهيراغمو ضرألا قراشم ىف نيماسلل هب .

 ©, ملعب هللا انعفت زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيششلا لیلا ملاعلا ةليضف مهتمدقم ىفو « ةعبط ةداعإ ىف اومهاسو

 هاضر هيف امل قفولا لاو

 NEE ةيرحه ۰ كرابما ناضمر رهش ىف طاطسفلا ةضور
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 سرب
 یرادلا حت نم رع كلاثلا ءزجلا

 بای قم هنا“ یا
 YT 1 نالا ب : ادع موهب 5 ۹ ٦ بولا اتک - ۲ اباذع موش هللا لزنأ اذإ 1 “ا

 اذه ىنبا نإ » : ىلع نب نسحلل عللي ىثلا لوق ۲۰ 5 ا 2 : ال ةف أ 0

 ةا سم نيتثف نيب هب حلصي نأ هللا لملو ديسل ل ل ا ا ۰
 «ءنيسملا

 ۱ آرومأ ید نورتس رقم ىنلا لوق
 هفال لاقف جرخ مه ايش موق دنع لاق اذإ مو دما ۳ اك“ ها ا ٩

 : 3 دل مأ كاله رم ىن ۳ ٩

 ناثوالا اودبعي ىتح نامزلا رييغت ۲۳ ۷٦ تو 8 1
 رانلا جورخ ۲ ۷۸ ۱

 لاجدلا رکذ ۲+ مه ۱ 00 د

 لا لاجسلا خیال مپ هوا ی تم شهده ىذلا لإ تازلا د
 جوجامو جوجأي مړ ر.و|حالسا انيلع لمح نه م كك ۰ ۰ ۱ ۷ و

 © ماكحألا باتک - ١ ٩۳ ارافک یدمب اومجرتال : لِي ىنلا لوق ۸ 5
 (لوسرلا اوميطأو هلل اوميطأ)ىلامعتهتا لوق " ۱ ۷۱ ضعب باقر عضعب برضي

 شرق نم ءارممالا »م ۳ اقا نم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكت ۹ ٩
 ةكحلاب ىضق نم رجآ ۳ ۷۰ اسیفیس ناسا قلا اذإ ۰ ۰۱

 ةيصعم نكت ملام مامإلل ةعاطلاو عمسلا . ۰۱ ةعامج نكت ملاذإ مالا فيك ۱۱ ۰۵
 هللا هناعأ ةرامإلا لأسي ل نف ه٠ ۳ مظلاو نتفلا داوس رثكي نأ ةرك نم ۱۲ ۷
 اهلا لكو ةرامإلا لأس نم + ۲۶ سانلا نم ةلاثح ىف قب اذإ ۱۳ ۸

 ةرامالا لع صرح | نم هرکی ام ۷ ۵ ةنتفلا ف برغتلا ۱6 ۰

 حصني لف ةيعر یعراسا نم ۸ ٩ نتفلا نمذوعتلا 4 ٠١
١5 foهيلع هللا قش قاش نم 4 ۸ قرشملا لبق نم ةنتذلا مقلب ىنلا لوق  

 قيرطلا ىف ايتفلاو ءاضقلا ۴١ ٠١ رحبلا جوک جو ىلا ةنتفلا ۱۷ ۷

 پاوب هل نكي مل علي ینلا نأ رکذ ام ١١ ۳۲ فرع انثدح مثيلا نب نامثع انثدح امل ۳



 سربف
 سست سس

 تا

 باب ةحفص باب ةحفص
 مه ۱۸۰| نود هيلع بجو نم ىلع لتقلاب محي عاحلا ۱۲ ۲

 ۳۹ هقوف ىذلا مامالا
 نايضغ وهو یه وأ 1 احلا یه له

 م رہ | سانلا سما ىف بلعب مكي نأ ىضاقلل ىأر نم
 ۳۷ ۳ ةمهتلاو نونظلا فخ مل اذإ
 ۳۸ ۱۸( كلذ نم زوج امو موتخلا طخلا ىلع ةدابشلا
 ۳۹ ۱۸٥ مهيلع قيضي امو

 ءاضقلا لجرلا بج وتسب یم
 و اهيلع نیاماملاو ماكحلا قزر
 ۱ ۹ دجسلا ىف نعالو ىق نم
 + ,رو|دح ىلع ىتأ اذإ یح دجسلا ىف مح نم
 م )۳ ماقيف دجسملا نم جرخي نأ أ

 44 ل45 موصخلل مامإلا ةظعوم
 و ۲..|ءاضقلا هتيالو ىف م احلا دنع نوكت ةدابشلا
 45 ۰ مصخلل كلذ لبق وأ

 جب ۲۰۱ |نآ عضوم ىلإ نيريمأ هجو اذإ ىلاولا مآ
 A ۱ ايصاعتي الو اعواطتي
 44 ۳ ةوعدلا احلا ةباجإ
 0۰ 0 لامعلا اياده
 (o م مهلاعتساو ىلاوملا ءاضقتسا
 o ۰۵ سانلل ءاف رعلا

 ناطلساا ءانث نم هرکی ام

 ۳ علك بئاغلا ىلع ءاضقلا
 ءاضت ناف هذخأر الف هيخأ قح هل یضق نم
 الالح مرحبال و امارح لحي ال م احلا
 اهوحنو ثلا ىف محلا
 00 ایت و لالا ریشک ىف ءاضقلا
 م مو |  ميعايضو مملاومأ سانلا ىلع مامإلا عيب
 م مرر | ءارمألا ىف ملعي ال نم نعطي ثرتكي مل نم

۱۳ 

۱ 

10° 

 اثادح

(۷ 

 2ا دلالا
 ملا لهأ فالخ وأ روحي مك احلا ىضق اذإ

 , هد وهف

 اا
 القاع انيمأ ن وكي نأ بناکال بحتس

 هئانمأ ىلإ یضاقلاو . هلامع ىلإ مك احلا بانک
 رظنلل هدحو الجر ثعبي نأ م احلا زوج له
 رومآلا ف
 دحاو نامجرت زوج لهو ماكحلا ةجرت
 هلامع مامإلا ةبساع
 هتروشم لهأو مامإلا ةناطب
 سانلا مامإلا مب اب فيك

 نیت رم عبي نم
 بارعالا ةعيب
 ريغصلا ةعبب

 ةعيبلا لاقتسا مث عیاب نم
 ايندلل های ال لر ناب نم
 ءاسذلا ةعيب

 فالختمالا

 تويبلا نم بيرلا لهأو موصخلا جارخإ
 ةفرعملا دعب

 ةيصعملا لهأو نيمرجملا منع نأ مامإلل له
 هوو ةرايزلاو هعم مالكلا نم

 ( ىقلا باتك - ه4 )
 ةدابشلا ین نمو ىنقلا ىف ءاجام
 0 یک

 یا لوق
 د
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 اخف باب ةحفص
 اذكو اذك تمل دلل یفلا لوق © 4

 معلاد نآرقلا نت ها ۰
 ۳۹۴ قلا نم هرکی ام ° 1 ٠

 انيدتها ام هللا الول لجرلا لوق ب _ ۷۷۷
 4 ودعلا ءاقل ىلا ةيهارك 0 ۸ ۵ ۵ ۳

 وللا نم زوحيام ۷۵ ٩

 |  (داعالا رابخآ باتک - ٩0۱
 ىف قودصلا دحاولا رخ ةزاجإ ىف ءاجام و ۳۱

 ۲۹| ضاارفلاو موصلاو ةالتصلاو ناذالا

 ۳۰۰ ماکحالاو

 ۳۰۲ هدحو ةعيلط ريبزلا إب ىثلا تب ۲ ۹
 ۳۰۲[ مكل نذؤي نأ الإ ىنلا تویپ اولخدنال م ۷م

 لسرلاو ءارمآلا نم إب ىنلا عیب ناک ام 4 40١

 دحاو دعب ًادحاو

 نم اوغلبي نأ برعلا دوفو مینا ةاصو  ه ۲
 ۳ مثءادو

 ۳۴ ةدخاولا ةأرملاربخ 4 ۳

 ۲" < لب ماصتعالا باتك- ه١
 ۳۱۷ ملکلا عماوجب تشب كم ىنلا لوق ۱ ۷
 هللا لوقو مب هللا لوسر نسب ءادتقالا ۲ ۲۷۸

 امامإ نيقتملل اناعجاو ىلاعت
 هشعب الام فلكتو لاؤسلا ةرثك نم هرکی ام ۳۰۵۲۹۶

 ۳۹ مب ىنلا لامفأب ءادتقالا ۽ بو
Vo۳۲, | ولفلاو معلا ف عزانتلاو قمعتلا نم هركي ام ها  

 عدبلاو نیدلا ىف

 ادع یوآ نم مثل + مو
 ۳۲۳/ سایقلا فلکت و ىأرلا مذ نم رکنی ام + ۲۸۲
 هيلع لزني مل اع لاس مب يا ناك ام ١م مو.

 مالو | ىتح بحي مل وأ یردآ ال لوقيف ىحولا

 باب

۳ 

 سره

 سابقب الو ىأرب لقی ملو یحولا هيلع لزني
 هللا كارأ امب ىلاعت هلوقل

 ام ءاسنلاو لاجرلا نم هتمأ هلل ىنلا مياعت

 ليثمت الو ىأرب سيل هللا هيلع

 ىتمأ نم ةفئاط لازتال ب ىنلا لوق

 معلا لهأ مهو نولتاقي حلا ىلع نيرهاظ
 ايش مكسبلي وأ ىلاعت هللا لوق

 هللا نيب دق نيبم لصأب امولعم الصأ ةيش نم

  لئاسلا ميفيل امیکح

 لاعت هللا لزنأ ام ةاضفلا داهتجا ىف ءاجام

 ابق ناك نم ناس نعبقتل الب ىنلا لوق

 ةئيس ةنس نسو ةلالض ىلإ اعد نم مث
 معلا لهأ قافتا ىلع ضحو ب یشلا رکذام

 ناکامو ةنيدملاو ةكم نامرحلا هيلع عمجأامو

 نرجاپلاو هلل ىنلا دهاشم نم ام

 ربقلاو ببنملاو مقلب ىنلا ىلصمو راصنالاو

 ءىش مالا نم كا سيل ىلاعت هللا لوق

 الدج ءیش ريكأ ناسنإلا ناكو ىلاعت هلوق

 امو اطسو ةمأ ک انلعج كاذكو ىلاعت هلوق

 معلا لهأ مو ةعاججا موزاب للي ینلا مآ

 فالخ اطخأف ك احلا وأ لماعلا دهتجا اذإ

 لوقل دودم هکش لع ريغ نم لوسرلا

 انرمأ هيلع سيل العع لمع نم : مقلم ینلا

 در وف
 أطخأ وأ باصأف درجا اذا م احلا رجأ

 تناك ینلا ماكحأ نإ لاق نم ىلع ةجحلا

 دهاشم نم موضعا بی ناك امو ةرهاظ

 مالسإلا رومأو لي ىنلا

 نمالةجح ملم ىنلا نم ريكنلا كرت ىأر نم

 لوسرلا ريغ
 ينعم فيكو لئالدلاب فرمت ىلا ماکحالا


